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মুখ্বন্ধনণ॥ 
 ভত্রাদৌমঙ্গলাচরণঙ্শোকাঃ £ 

যো হদ্বৈত সচ্চিদানন্দ পর্রন্েতি কীর্তিতঃ! উপাসকানা* কা- 
ধর্ার্থ” ক্লুপষ। গঞ্চধাভব্॥ শক্তিঃ শিব স্তথা সুর্ধ্যো। গণেশো। বিষ 
রেবচ। অশেষ বিদ্ননাশাষ ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্থিতঃ॥ সাষ্টাঙ" ত* প্রণ- 
ম্যাদৌ শিষ্টাচারানূসারতঃ ॥ রাজবাহাদুরোপাধি শ্রীরাধাকাত্ত দেব- 
৪1 পরেষা মৃপকারাষ শব্দকল্পদ্রমাভিধ” ; কৌষ* নব্যক্রঘযুত* 
মা নি বহৃষত্রুত5 7 

গ্রস্থসমাপ্তোৌমঙ্গলাচরণবীজ* 1 
স"স্কৃতগ্রস্থান। মেতাদূশী র।তিঃ সর্বত্র প্রচলিত য়ক্ষলাচরণঙ্লো- 

কানুক্রমনিকাদি দিক" গ্রন্থাদাবের লেখনীষ" ভবিত্ মর্থতি! কিন্তুপ্মিন্ 
কোষে তন্নাচরিত"! ত্যৈভৎ্কারণ* | উত্তষ্টোকাদিরচনপ্রাগের 
প্রথমকাগাদি মুদ্র স্কনসমাপনমাত্রেণ ত! লিগ্কাবো সদেশবিদেশীষ 
মহাত্সমনঃ পুনঃ পুনঃ প্রার্থষন্। সর্থনেব গুহীতবন্তুঃ | ইদ্রানী* 
এততকে ঘা প্রথমাদিকাণ্ নোগন্কিত* ! তেন হেতুন। এত্মাজলা- 
চরণাদিকপ মখবন্ধন" শ্েষকাওড পুরো বর্তি কত*। কিস্তেতদগরন্তারস্তে 
অথ শব্দকক্ক্রসে যুদ্রাতে ৬ [লখনেন মঙ্গলবাচকা থশব্দ প্রযো- 
শা7দব এত ন্যাষম্য মজ লাচরণসাদ্ধ জ।ত। | তদ্ৃক্* শাহ তত্ব” 

ধৃতএ্রতৌ ৷ ওক্ার শ্চাথশবণ্চ দ্বাবেতে ব্রন্ধণ পুরা । ক” ভিন্ব। 
বিনির্যতৌ। তেন মাক্গলিফাবৃতৌ ॥ 

গ্রন্থরউনপ্রযোজন* ॥ 
অস্টাদক্খলণ্থযকাসুশাক্্রীফভাষাসু সংক্ষৃতভাষ। গীর্বাণব ণী 1 অতঃ 

৪7৬২ সর্থজনমান্যাচ । দেবৈ খাঁঘভিষ্চ তদ্ভাষ- 
যা জন্ট'বশবিদ্যাও প্রণীত । কিছ্ুপ্মিন ভা রিতবর্ষে উক্তবিদ্্যামন্বদ্ধি 
গারিভষক রা দীন, পুকাশককোষে। নগপাপ্াতে তেচ তত্তজ্ঞাষ্য 

টাকাদিতি হ্রেব চরিভার্থ। ভবস্তি। কিঞ্চ নহামহোপাধ্যাবৈঃ প্রাচীন 



প/ 

হীন কবি কোবিদগণৈঃ পদ্যেন পর্যযাষ নানার্থযুক্ত বহুবিধাতিধান 

রচন। ক্কতা | কিন্ত তত্ব্গ্রস্থীষৈ কার্থশব্দস*গ্রহ গ্রহদ্য বর্গস্মরণাভাবাঞ্চ 

২৭৯১ পর্যযাষশবপ্রান্তিঃ সুদৃক্ষরী ! এব” অনেকাথশব্দ লত্গ্রহ- 

তা [দি ষডক্ষরপর্যযস্ত কাস্তাদি হান্তশন্দ নিবদ্ধ নিখিল শ্লেক
ান।* 

ঠবাতিরেকেণ প্রার্থনীঘ নানা্থশৃব্দনির্গমে] হতিদুর্থমশ্চ | বিশে- 
রে ররর সমগ্রশব্দা৫ঁষে! লাতাভাবঃ | ইত্যাদি দোষ 

দৃ মালোচ্য পরোপকারাষ পঠদ্দশাবধি বর্তমানকাল পর্য্যন্ত" বহুত- 

রপরি শমৈ ধাঁরবরনিকরসাহায়্য রেতদ্দেশপাপ্য সমস্তকোয বেদ বে- 

দত্ত বেধাঙ্গ ভাষ্য ব্যাকরণ ছন্দো জ্যোভিষ স্বাহিত্য নাটক কাব্যাল- 

হার বৈদ্যক আঙ্ীত ন্যাষ সাণখ্য পাতগ্রল বৈশোষিক মীা”সা স্মৃতি 

পুরাণেতিহাস তন্ত্রাগম নিগম শিল্প সুপকার নীতিশা স্তর কুলা চার্য্য গো. 

স্বামিগৃন্থ।দিভ্যঃ শব্দসনূহআণগৃহ্থা কবিকল্প দ্রম নাষক ধাতুপ ঠগস্থাৎ, 

ধাতৃনিব্ত্, স্কলষ্য সকলশব্দ ধাত্বর্থান। মনাযাসেন লাভার্থ* বি- 

নাপদোন বর্ণব্বৃন্থাক্রমেথ শব্বকজদ্রমা [ভিধান।তি ভনবা।ভিধান" কৃত- 

ব.না।উন* অপ্ুতাপ্ডাত্মক বৃহৎ্কৌহ* স্বীযকে যব্যষেন মুদ্র ্কাযস্থা 

হফ্যতিনেকেণ নানাদিদ্দেম্টীয বি। নিকগারেভ্যো নন্ধুবর্গেভ্যে 

টক) ও জে ন্ [1 

গ্রহ্নানামকারণ* 1 

হু কোযপ্য শব্দকল্পপ্রম নামকরণ কারণ মেতও | স্বীষকল্পদ্র 

ক [নে যো ষশ্ প্রার্থবতে তমা তত প্ শ্তিভবতোব। য্রুত মতা 

শক দ্রম সমীপে যানি যানি সন্ীহিত শব্দদীনি প্রার্থযন্তে তানি 

তান্যবশ্য" প্রাগৃবস্তি । অতঃ কল্পবৃক্ষসাদূশ্য মেৰ নামকারণ'। প্রাচী- 

নন"গ্রহ্ু রপি স্বক্ুতগরস্থা না" কল্সদ্রম কন্পতরু কল্মলত। প্রভৃতি 

নামধেষণ রুত। তত্সদশার্থক কামধেনু চিন্তামণ্যাদি ৃস্তকানি চ 

প্রচলত্তি ৷ এতদগ্রস্থপ্য বৃক্ষ বপকত্বা ও অস্য খও্ডস্য কাণ্ডেত সজ্ঞ 

কতবান 8. 
অথগ্রস্থপরিপাটী ৷ 

অতঃ পর মহ মেতৎকোযস্যানুক্রষ* বিশেষনিষমঞ্চ বিবৃূণোষি ॥ 



১ 

নিখিলাভিধানিক শাস্ত্রিক লৌকিক ব্যাবহারিক সাধৃশব্দানা* ধাতুগ- 
ণানাঞ্চ ঝটিতি প্রাপ্তযে তেষা মানুপূর্বিকাকারাদি ক্ষকারাস্ত পথশশঘ্ব- 
ান। যথাক্রম” সুচী" কত্ব। বিন্যাস মকর, ৷ তত্র প্রথম" স্বরবর্ণ দিশ- 
বানা" পরে হলবর্ণাদিশবাান।" শেষে যুক্তাক্ষরাদিশব্দানাঞ্চ বর্ণ- 
ক্রষেণৈব যথাস্থান* প্রথমণীবিভক্তযন্তত্বেন সন্াপন মকার্যণ। পদ- 
সাধনে ষেষ। মন্ত্যাক্ষরাণা" বিকারো লোপেো। বা অভবৎ তে বর্ণ স্ত- 
স্তচ্ছক্দোপরি বিন্যস্তাঃ। অনুস্বার বিসর্গাণা* ষোডশ স্বরান্তর্গতত্বেন 
দভষবদ দ্যবর্ণযুক্তশব্দান্ স্বরবর্ণস্বলাভিযিক্তান্ চকার ৷ তৎপ- 

শ্চৎ গ্রত্যেকশব্দন্য লিঙ্গ* প্রত্যেকধাতো রনুবন্ধঞ্চ নিণীতবান্ ॥ 
যেষ।* ধাতূনা মনুবন্ধে। ন্াস্তি ততস্থ।'ন, বিনদুযুক্ত মথব। শন্য মাস্তে 
ত্দনভ্তর" সকলশব্দান। মর্থবাচকপদ্ানি প্রথম [বিভক্ত্যস্তত্বেন এব 
সমস্ত ধাত্বর্থবাচকগদানি সপ্তমীবিভক্ঞ্যন্তত্বেন লিখিতানি। প্রত্যে- 
কপ্রসিদ্ধশবেত্তর" তদীষ পর্যযাধাঃ দ্বেশভাাশ্চ তথা প্রত্যেক- 
ধাত্বথ।নস্তর* তউ্রীক। ধাতুদীপিকোক্ভ ব্যাখ্য। পদাীনি বিহ্তানি ॥ 
সর্ধশেষে তেষা* শ্রমাথানি তদভাবে তৎপ্রযোগাঃ তদ্বিরহে তদ্থযু্- 
গত্তি নি খিত। || 

বর্ণমালাযা" চবর্গজকারাস্ত্যস্থয কার মুর্ধন্যণকার দক্ত্যনকারৌ ৷ 
বগ্যবকারাস্ত্যহবকারৌ তালব্যশকার র্দন্যবকার দত্ত্যসকারাঃ 
সন্তি 1 এতদখিলবর্ণাদিশব্বান, ধাতৃন; [ঞ্চ গ্রভেদ কৃত্বা স্ুটীপু- 
ধক" বথাঙ্থানণ্সপস্থাপন* কৃতবান্। বঙ্গদেশে উক্তবর্ণানা মুচ্চারণ 
ভেদ বহ । বিশেষতো বকারদ্বস্যাকারোচ্চারণযো। ভেঁদে। নাস্তি 
গশ্চিনাদ্িদেশে বর্ততে ! কিন্তু মৃদ্ধবোধটীকাষ।” দু দুর্মাদা [সবিদ্যাব।- 

দীশধভা বকারভেদিকৈকগ্রা চীনকারিকাত্তি ৷ সা যথ। উদুটো। 
যত্র বিদ্যেতে যো বঃ প্রত্যষ সান্ধজঃ ; অন্ত্যন্থ* ত" বিজা নীযা. 
ভদন্যে। ব্য ভচ্যতে 1 এতৎ্কারিকষ। সকলবকারপ্রভেদে। 
ন তবতি। ইতি হেতো রহ*ধাভ্না”শব্দ বাকরত্বাদোষ্ঠযদ স্তযবকারাদি- 
থাতুদ্ধার/ পদসাধন” ক্ুত্থা বন্বপ্রত্রৈ বঁকারঘঘভেদ* প্রকাশিত- 
বান্! রেফযুক্তবর্ণন্ত রবর্ণ।ৎ পর* শব্দসুচীমধ্যে বিন্যস্তবান্।| 



1 

পূর্বতনকো যকা রবর্গেঃ স্বস্বকোষে ধাভূসঞ্চযো ন কতঃ শব্মাত্র 
সংগ্রহঃ কতঃ1 কিন্ত শব্দ [ন। যৎ্পন্তিস্থান" ধাতৃঃ । অতএবাহ* সর্থো- 
তমবোপদেবীযধাতুপাঠকবিকন্পদ্রনাৎ ১৭৫১ চত্তঃপর্াশদধিক- 
সগুদশশতসণ্খ্যক ধাতুনা* সক্কলন” ক্ত্বা এতৎ কোধাস্তর্গতান্ কত- 
বান্। তত্র ১৩২ অকারান্তধাতবঃ। ২৪ আকারাত্তধাতৰঃ ॥ ১৯ ইকা- 
রান্তধাতবঃ 1 ২৫ ঈকারাস্তধাতবঃ ৷ ৩৩ উকারাস্তধাতবঃ। ১৩ উ- 
কারাভ্তধাতবঃ। ২১ খকারান্তধাতবঃ1 ১৬ খকারান্তধাভবঃ 1৬ একা- 
রাস্তধাতবঃ ! ২৫ এঁকারাস্তধাতবঃ 1 ৫ ওকারাস্তধাতবঃ1 ৫৯ ককা- 
রাস্তধাতবৰঃ1 ২১ খকারাস্তধাতবঃ 1২৭ গকারাস্তধাতবঃ 1২০ ঘকারা- 
স্তধাতবঃ 1 ৫€* চকারাস্তধাতবঃ1 ১৯ ছকারাস্তধাতবঃ | ৭২ জকারা- 
ভধাতবঃ ৷ ৩ঝকারাস্তধাতবঃ ৭১ টকারান্তধাতবঃ; ২৩ ঠকারা- 
ধাতবঃ ! ৭৬ ডকারাভ্তধাতবঃ॥ ১ ঢকারান্তধাতৃঃ 1 ৫€* একা রাস্ত- 
ধাতবঃ ৷ ৩১ তকারান্তধাতবঃ1 ২৮ থকারাস্তধাতবঃ ৷ ৭৯ দকারান্ত- 
ধাতবঃ 1 ৩৭ ধকারাভ্তধাতবঃ 1 ২৮ নকারাভ্তধাতবঃ 1 ৬৪ গকারখ- 
ভ্তধাতবঃ ! ১৫ ককারাস্তধাতবঃ1 ৪৫ বকারাস্তধাতবঃ | ৩ পার 
স্তধাতবঃ 1 ৩৩ মকারান্তধাতবঃ1 ৩১ যকারান্তধাতবঃ | ৪১ রাজ দা 
তব2। ৯৩ লকার্াস্তধাতবঃ । ৬৮ বকারাক্তধাতবঃ 1 ৩৯ সালেও 

কারান্তধ।তবঃ। ১১৬ মূর্ধান্যষকারাস্তধ [তবঃ । ৬৫ দস্ত্যম্ক 8 ডন 

বঃ 1 ৫০ হকারাত্তধাতবঃ ; ৪২ মৌন্রধাতবঃ সস্ভি। এষ সধো সখ্য 

এক ঠকারাস্তধাতু রেবমেকে। লকারান্ত ধাত অপ্তি। সৌত্রধীত (০ 
নিবতপ্রযোগাভাবঃ এতঙ সম্দাষধাত্ গণচ্চেদে নিভক্তে। ভূত এ 
স্মান্ধেতে। ধাতৃপাঠশ্্য গণসণ্জ্ঞা অভবৎ্ু। তন্মধ্যে গ্রনিদ্ধগণা দশ 

অবান্তরগণ! অনেকে বিদ্যাস্তে ৷ যথা ভাদ্যদাদী জঙগোত্যাদ্ি দির্ধা- 
্দিঃ স্বাদিরেব চ। তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তন ক্র্যাদি চরাদযঃ।। ইতি 
দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ কলুত কবিকল্পদ্রযটীকা। ধাতুদীপিক। |! উক্ত- - 
গণে বোপদেববিপ্রেণ অকারাদ্যাদি ধাতপাঠক্রমেণ অকারাক্তাদি 

ধাতৃসকল* কথিতবান্ ।কিন্তৃহ মেতত্ক্রমানৃগমন মক্তব নিজকোষ- 
রীত্যনূসারেণ শবদদুচীমধ্যে ধাতুগণান্ লিখিতবান্ ৷ 
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সাক্ষেতিকবর্ণচিক্রাদীন।খবিবর্গ ৮ 

এতগপুন্ভকস্য প্রতিপল্রস্য প্রত্োকপৃষ্ঠঈধ্যস্থানে য্মরেখাপ্রদানে- 
ন দ্বিভাগণ্কত্ব। তজ্তাগছযে শব্দাদি লিখিতঃ | তদ্যান্তিমশব্দাদে বর্ণ 
্র্যক্ষরপর্য্য্ত* উক্তভাগদ্বষোপরি বিন্যস্ত মভবঞ্জ ৷ তদ্দফিমাত্রেণ যদ- 
ক্র পর্য্যস্তশব্দ স্ত₹্পৃষ্ঠ)কঢে। ভূত সুদ্বোধে। তবিষ্যতি ৷ তেনেষশ: 
বানা মনাষাসেন লাভে। ভূ্বতী ॥. 

পুলিহস্য সঙ্কেতঃ পু”! স্ত্রীলিঙ্গস্য সংক্ষেপঃ স্ত্রী! ক্রীবলিঙ্ৃস্য; 
চিত্র" ক্লী! বাচ্যলিঙ্গস্য অর্থ।ঘ ত্রিলিঙ্ৃস্য লক্ষ ত্রি ; এব মব্যষশ- 
বস্যৈকদেশস্য ব্য ইত্যক্ষরস্য গ্রহণ কৃত" 

যন্মিনস্থলে একশব্দঘটকীভুত বহুবর্ণাঃ পণক্তিদ্ধষে পতিতা স্তজ- 
জ্ঞাপনার্থ* তত্প্রথমপঞ্জিশেষে এক। ক্ষ্রনমরেখ। (- ;প্রদত্তা ভূত। ] 

একার্থ /ন্দস্যোত্বর* এব" প্রমাণন্য পূর্ব*এক। বিষমরেখা (1) প্র 
ত্তা। ভিন্নার্থকশব্দস্য এব” প্রমাণস্য পর* বিষমরেখাঘষ* (0). বি 
জা প্রথমকাণ্ডে কচিদস্য ব্যতিক্রমো জাতঃ |! 

সমানার্থক দিত্র্যাদিশবেক্বেকস্থলেউপহি তেষু তদৃত্বর* তজ্জ্ঞাপ 
ক. এবম্পকার বেষ্টন চিক্লুৎ (1) দত্ত" ] 

বিশেষবৃত্তান্ত সাপনৎপর* বিশেষশব্বার্থারস্তাৎ, পূর্ব পু্পা- 
কার চিত! ১ পা এর* বিস্তারিত বিষষাস্তর্গত প্রকরণভেদন্থলো 
পুষ্প।কারেণংফি ত* 

যেষ।* পা মৃন্তর" ততপর্যযাষশব্দ1 লিখিতা স্তৎসংখ্য।- 
না মন্কপাতঃ কতঃ | তত্রোক্ত প্রসিদ্ধশব্দ মেকত্বেন গণযিতব। তজ্পর্যয- 
যে দ্াদিসখখ্যা ক্কাঃ স্থাপিতাঃ | 

পূূ্বাদিত চতঃগঞ্চাশদধিকসগুদশশতখাতৃন।* ষটচস্থারিষ্পদ নু 
্ধবর্ণানা* ফলানি নিখ্যস্তে ॥ | 



[২ 

১ 

1% 

অনুবন্ধেষ মধ্যে অকারঃ সুখোচ্চারণার্থঃ। ষথা ধন্ধ নন্ক ক 
নাশনে ইতি 1 
নিষ্ঠাভাবাদি কর্মবেট। আকারেতো ধাতে। ভাবে আদিকর্মাণি 
চ বিহিতাষা নিষ্ঠায। ব। ইট্ ইত্যার্থঃ। যথা ইর্িদ্যা মেহে ভা- 
বাদিঢে বেতি মিশ্ন* মেদিত* তেন ! প্রমিক্নঃ প্রমেদ্িতঃ সঃ ! 
ভারাদিকন্ভ্যা মন্যত্র নিষ্ঠাষা ন ইম্ ইত্যর্থঃ | যথ। আদিভ 
ইতিমিন্নঃ মিম্নবান্ || 
নূন্বান্। বদি নৃত্যভিবাদযোঃ অতএবেদিতো নুন্ বন্দ্য- 
তে বিফুঃ 11 

[ৰা অঙ্বান্। চ্যুতির ক্ষরণে ইরিভন্তবেতি অচ্যুতত্ অচ্যো- 
তীৎ 1 

অনিড্নি্ঃ 1 দীগীঙ যু দীপনে ! নেসড়ীশ্বীতি দীপ্তঃ 
দী্বা [ন্ 
স্তুবেট। চমূ তক্ষণে। পু ক্লিশুদিত ইম্ ইতি চমিত্ব। চাত্ত 1! 
বেট্কঃ । ষস্য সাষানাবিধিন! ইমবিহিতঃ উদ্দিতঃ পরস্য তস্য 
ব। ইম্ ইত্যর্থঃ। ষিধু শিবে শাস্ত্রে; বেমুদিদিতি অসেধীঘ 
অসৈৎসীৎ 1! 
চঙ্যহস্বঃ। চডি ঞ্েেঠ পরে অঙি পরে অহস্বঃ হস্বাভাববান্ ! 
যথা চৌরুঙ গত্যা। এগড্যুডস্ব ইত্যত্র ঝদিবর্জনাৎ অড়ু 
ঢৌকঙ 1! 
বা চডি অহ্স্বঃ ইত্যনুবর্ততে। কণু আর্তন্বরে ৷ ভাজ ভাশ্,তি 
অচীকণণ্ড । অচকা ৭1 যেষা* সপ্তস্থরানুবদ্ধঃ কৈশ্চি প- 
ঠাতে কৈশ্চিন্ন পঠ্যতে তেষা” হস্ববিকল্পনার্থো হয মন্বন্ধঃ 1 
অড্বান। ওগমূ গত্যা"! শাস ৯দ্যুৎ্পুষাদে রিতি অগম্ড | 
নিচি আবৃদ্ধিঃ! 'দিচি ট্যার্শবহিতমৌ !একট বৃতৌ বৃষি | হসা- 
দেঃ সেম ইত্যাত্র এদিঘর্জনাঙ অকটীৎ ॥! 
যজাদিঃ স্যাৎ | ষজৈ ঞ্ে দেবার্চনে | ব্যথগ্রহেতি জিঃ 
ইষাজ। গ্রহস্বপাদ্যে। রিতি ইজ্যাৎ ॥। 



উঃ 
কঃ 
কিঃ 

গিঃ 

1৬ 

নিষাতনঃ। নিষ্ঠাষা স্তে। নিষ্ঠাতঃ নিঠাতো নো যল্মাৎ স নি 
ষ্ঠাতনঃ। কুজো শৌ ভঙ্গে ৷ সুল্বাদ্যোদিদিতি রুগ্নঃ রুগ্রবান্।! 
অনিট্। ও গম গত্যা*। বসোরস্যেত্যত্র উদিদ্বর্জনাৎ গৃস্তা 1] 
চুরাদিঃ। গণৎক সণ্খ্যানে। চুভ্যো গির্বেতি গণষতি || 

| চরাদি বা1। পক্ষে গণাত্তর নিষযাতাবাততাদি রিত্যর্থঃ। যুজকি 
সশ্যষে যোজধতি যোজতি 1 ষদ্যপি চুরাদিভ্যো তরির্বক- 
্লযতে তথাপ্যন্যেষা মনুরোধাদিদমুক্ত"। অন্যেষাণ্মতে তু চু 
রাদিত্যে প্রিননত্যঃ। তত্রাপি যুজ প্রভূ ছতিভ্যে! বেতি। হৃমত্ে 
ত্ চর্যোক্ডির্বেতাত্র বাশবস্য ্ যবস্থাবাচিত্বাৎ চুরাদিত্যো! 
থৎনিত্যং | অত্র যুজপ্রভূতিভ্যে! বেতি 1 
ক্র্যাদিঃ1 ভূ ক্রীঞ্গ দ্ব্যপর্য্যযে। দরিবসুতূদেতি ক্রীণাতি 1 
রা রপি। । অপিশব্দাৎ ক্রাযাদিশ্চ 1 প [ঞ গি শোধে ।পোাদেঃ 

ইতিহস্বঃ পুনাতি। অপুঃ সন্বাদিঃ পূ বজ্জিতঃ সপ্রাদি- 
দিস্ঃ স্যাৎ। লুঞ্গি ছিদি ল্নাতি। সতল্বাদ্যোদিদিতি 
লুনঃ লনবান।কু গৃজ্যা গ্রাহ। জাদে রিতি লুনিঃ | 
রূদাদিঃ। ল ঘির কুদ রোদে । রুস্তো। হয়ো হস্সোেম ইতি 
রোদিতি। রুদাদ্যস্তীতি ঈম্ অরোদীৎ |! 
তউ্বান্ কর্তরি। কর্তরি বাচ্যে তঙ্বান্ আত্মনেপদী 1 এধ ৬ 
বৃদ্ধী । নবশঃ পমে ইতি এধতে | 
ভ্বলাদযঃ! জ্বল জয্ চলত্বিষোঃ। দূশীভু ভ্বলাদ্যেতি ণঃ ্ বালঃ ॥ 
গক্ষে পচাদিত্বাদন্ জ্বলঃ । এব* কুচ জ রোধ পর্ক কৌটিল্য 
লেখনে। দুনীভূত্বলাদ্যেতি পঃ কোচঃ। পক্ষে কৃগৃজ্ঞা রীতি 
কঃ কুচঃ ] 
স্বলাদ্যঃ। ইতি কেচিৎ॥ 
আত্মনে। আত্মনে আত্মার্ঘণ ফলবতি কর্তর্্যাত্মমেপদ* অফ- 
লবতি পরস্মৈপদ মিতিশেষঃ ৮ যজৈঞ্ো দেবার্চাষা, যজতে 
যজমানঃ বজতি বাজকঃ। চুরাদেস্ত স্বার্থবঝহিতঞ্চে ঞ্কারেণ 
শ্িন্বেপি উতষপদ* নস্যাৎ, অন্যথা স্যম এক্ বিতর্কে 
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ইত্যাদে এ্বনুবন্ধে। ব্যর্থ স্যা্ড 1 

৫: অন্যক্তঃ1 অন্য বর্তমানে ক্তো যস্মাৎ স আদ্যক্তঃ। গ্রিঃষ্ঠাস্থা- 

টুঃ 
ঠঃ 

ডঃ 

নে। জ্ঞার্চেন্ছার্ঘক্রীচ্ছীলাদেরিতি স্থিতো বিশ্ব স্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ 

সাথুঃ। টু ও বেগ চলনে। টিতো ইথু রিতি বেপথুঃ 1 

ফণাদিঃ । ইতি কেচিত | 
ত্রিমগূতঃ। ক ঞ্দডু কতো ভিতস্তজ্জে ইতি ক্ুত্রিম" 1 

ফণাদিঃ1 ফশ ৭ নিলেহে। তু ফল ভজেতি ফেণতৃঃ পফণতুঃ 

ফেণিথ পকণিথ 1] 

আদস্তঃ£ অদস্তানা" পৃগুর্গ বিধানেনৈব জ্ঞানে সিদ্ধে তানু- 

বন্ধো নভ্যাসানা মঙ্কাদিষূ কাস্তত্বাদি ভমনিরাসার্থঃ ॥ 

তনাদিঃ। তন দু এর বিস্তুতৌ। তন্যুঃ শুৰিতি তনোতি সেল 

ক্ তথাসে। রিতি অতত. অতনিষ্ট অতথাঃ অতনিষ্ঠাঃ ৷ ৰন 
তনাদ্যনিম। মিতি প্রতত্য 

রুধাদিকঃ1 রুধিধোঁগ্রি ঞ আবৃতো।। দিবসু তুদেতি রুণদ্ধি | 
স্বাদিঃ। যুএ্সন্ধা ক্লেদ পীড মন্ে। দিবসৃতূদেতি সুনোতি 1 
মানি | মুচ শপঞ্রে মোক্ষে! নণ্রধোমূচা মিতি মুঞ্চত 0 

শমাদিঃ | শম্তির্য শমে। যন্যোশমাদীতি শাম্যতি ॥ 

ঘটা দিঃ। নিচিনষে! দীর্ধো বা। দীর্ঘ দীর্ষবান। ঘট যম ও চে- 

স্টে। প্রী্মমোস্ত ধশ্েতি অঘটি অধাটি ঘট" ঘট* ঘাট” ঘাট”? 

নিচি হস্বঃ মে হনুবর্ততে ৷ নিচি রেট হস্বঃ হত্ববান্। ঘটি 
জেনীতি ঘটষতি )। 

বা। নিচি হ্স্ব ইত্যানুবর্ততে। ফণ মি ৭ গতো। ব। সম যম কণে- 

তি ফণষতি ফাণযতি | 

দিবাদ্যঃ। দিব্যু জিগীষেচ্ছাদৌ। দিব সুতুদেতি দীব্যতি 1, 
বৈদিকঃ । বেদেস্বেব প্রযুজ্যন্তে নতু ভাষাষা মিত্যর্থঃ। গার্ল 
স্ততৌ জন্মনি । জগাতি ॥! 
তদদার্দিকঃ। অদ ভক্ষে। লুগস্ত্ো হপঃ অত্তি॥ 
হ্বাদিঃ। হবাদে রদাদ্যন্তর্গণত্তেন খ্যাতত্বাদদাদিত্বসূচকানুবন্ধে। 
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 ন কৃতঃ | অথবা লুঃ স্বপাদিশ্চ লি হ্বাদি রিতোক* বাক্য"! 
লু লিএতদুতযানুবন্ধো ধাতু ক্রমা ্বগাদি হ্বাদী স্তঃ। চকার- 
স্যোভযন্র সন্বন্ধাদদাদী চেতযর্থঃ। ভ্বাদিঃ গৃথকগণ ইত্যেকে। 
অতএব পঠস্তি চ। হ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদি দির্বাদিং স্বাদি রে- 
বচ! তৃদ্াদিশ্ট রুধাদিশ্চ তন র্যা চুরাদযঃ।) ইতি। হূলি 
হোমে ৎদনে। হ্বাদী রে ছবিঃ জুহে [তি॥ 

লুঃ স্বপাদিশ্চ 1 চকারাদদাদিশ্চ | স্বমতে স্বপাদেঃ প্রযোজন* 
নাস্তি ৷ দরিদ্রতীত্যাদৌ ব্বপাদিত্বাদজাদ। ার্বধাতুকে ॥ 
আদ্যদাত্বত্ব মিতি কোপদেেবঃ1। 

বঃ. বৃতাদিঃ ।বৃত ও ব৯বর্তনে। বৃদ্ত্যোনেম পে ইতি তেনৈৰ- 
র্মৈপদে বঙওজ্যতি বিবৃগ্সতি । আত্মনে পদে তু বত্তিষ্য 
ভে বিবর্তিষতে ৷ অন্যত্র বিবর্তিষ বিবৃ্সা ॥ 

শঃ. তুদাদিকঃ। তুদৌ এ শ ব্যথে। দিৰ সূ নতুদেতি তূদতি |! 
শিঃ ক্টাদিশ্চ। চকারাৎ তুদাদিস্চ। কুটা*নুদ্ী ঞ্িতি ইতি নিষ- 

মাৎ কুট শি কৌটিল্যে ইত্যাদীন।* অকুটাৎু ইত্যাদৌ ন 
গুণঃ 1 পুশি ্ তবনে ইত্যাদীনা* অনুবীদিত্যাদিফুন বৃদ্ধিঃ 1 
অগ্থণত্বাদূৰ্চ ॥ 

য্ঃ কঙবান্) আখ্যাতিকস্যাঙে! হপ্রাপ্ত্যর্থ" কদিতি বিশেষণ* | 
স্বমতে তৃভযত্র উএব।ডূএ্রেপশ পচ পাকে ভীষি চি্তীতি গচা॥ 

ক্ষঃ জক্ষাদিঃ ঃ1জক্ষক্ষলুঘ ভক্ষহাসযোঃ। দ্বিরুক্ত জক্ষাদীতি দিস" 
জ্ঞায।* শত্রস্তস্য ব্রিদচে। হঘ্ধে রিতি ননূণ্ জক্ষৎড। ক্লীবে জস্ 
শসোত্ত ঘেঃশতু নৃণ.ইতি জঙ্ষতি জক্ষত্তি ৷ আখ্যাতিকে 
হস্ত হস্তোদ্বেরিতি জক্ষতি। অনুস্ সিদ্বেরিতি অজঙ্ষুঃ। ইতি 
খাতুদীপিকাযা' অনুবন্ধফলনিকপণ* ॥ 

আদিকোষবিবরণণ। 
সর্বেষা* কোষাণা মার্দি অগ্সিপুরাণোক্তাভিধান* | তত্রাদৌ স্বর্গ 

গাতালাদিবর্গঃ | ততো] হব্যষবর্গঃ ! ততো নানার্ঘবর্গঃ 1 ততো ভ 
পুরাজি বনৌযাধি সিহাদিবর্গাঃ ততো নূবর্ধ ক্ষ বিট শৃদ্রবর্গ।ঃ 



11 
শেষে সামান্যানি নামলিঙজগানি সম্ভীতি মধা দুষ্ট? অমরসিশ্হস্ত উক্তা গরিপুরাণ'যাভিধানস্য কস্যচিৎ কস্যচিত্বগ্স্য ব্যতিক্রম" তব 

তত্রোদিত সাঘান্যনামলিক্ষানা* বিশেষ্যনিক্বর্গ সন্কীর্ণবর্থাবিতি 
সংজ্ঞা" স্থাপবিত্ব। অস্তে লিঙ্গাদিস"গ্রহবর্গম্য যোগণ কত্বা স্বীযকো- 
ষ* রচিতবান্। এব* জটাধরোপি অমরকোষস্যানুকরণ* ক্লতবান্ ! 
ইতি বিরলপ্রচারঃ 11 

প্রাপ্তকোষাদিনামানি | 

অত্রাভিধানে ম্প্রাপ্ত ষদ্যৎ কোযাদিতঃ শব্দাদযঃ স"গৃহীতা 
স্তেয।” সন্ভঞাঃ পশ্চলিখ্যন্তে | 

অমরসিশ্তক্কত* * - - - নামলিঙ্গানশাসনৎ - - ২. ১ 
অজযপালক্কতঃ - * - - নানার্থসংগ্রভঃ - - -- ২০০২ 
গদমি'হককতা - - - - - নানাথধনিমঞ্জরী ২. ০০7০৩ 
চকরপাণিদতরুতা - - ০ শকটন্দিকা - - 7 :-০:-178 
জটাপরাচার্যারুতঃ - - - পর্যাধনানার্থকোষঃ 2০০০৫ 
দডাধিনাথকুতা - - - - নানারথরত্রযালা - ২ - ২০০৬ 
দগাদাসবিদাবাগাশক্কত। - পাতদীপিকা - ----০০-৭ 
ধনডযকপিকতা - - - -নাদযালা - - - - - 7 »:০-৮ 
ধর দা সত্রাদ্বণ্ত£ - - -সারস*গ্রহনাষকানেকার্থসমৃচ্চযঃ -৯ 
নরসিণ্হকাক্মীবপণ্ডিতক্লতঃ - নিবন্টরাজঃ অর্থ রাজনির্ধন্টঃ - :* 
নারাষণদাসকবিরাজক্কতঃ - রাজবল্পভঃ - - - - - -.. ১১ 
পলনাভদর্ভদিজক্ুতঃ - - ভূরিপ্রযোগইঃ ---০০--২ 
সুরুযোন্তমদেবরূতঃ - - একাক্ষরকোষঃ - -- 7০7১০ 
তত্ক্ৃতঃ - - - - - - দ্বিবপকোষঃ - ----55১৪ 
তত্কতঃ - - - - * - ভ্রিকাণ্ডুশেষঃ -- ০7৩ -.- ৭৫ 

তত্রূৃতা - - - - - - হ্ারাবলী -.- - - - ০5০০১ 
জাবমিশ্রক্ূতঃ - - - - ভাবপ্রকাশঃ ------5.৩ ১ 
মথ্রেশপাতুতকুতা - - -শব্দরদ্রাবলী - - - ০০ ০:-১৮ 

মহেশ্বরবৈদাককতঃ - - - বিশ্বপ্রকাশ - - - ০ ১45৯ 
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মেদ্িনীকরবৈদ্যক্তঃ - - নানার্থশবকৌষঃ - --- ২. ২০ 
রাষেশ্বরশন্মকতা - - - শব্ধমাল] - - - -- ০০৩২5 
রত্ুমালাকরবৈদ্যক্কত। . - - আব্বেদাবোখিতগর্্য যা রতুষ/ল। ২২ 

বোপদেববিপ্রকৃতঃ - - - কবিকল্সদ্রমঃ - - - - - - - ২৩ 
শ্রীনন্দনভট্াচার্ধক্লত* - - বর্থাভিধান*ৎ - - - - - - - ২৪ 
শ্রীরামশর্মরূতঃ - - - - উথাদিকোষঃ - - ৮5০০০ ২৫ 
সিদ্ধান্তকৌমদী সণক্ষিপ্তসার- 
কারক্তে - - - « - - উপাদিবৃত্তী - - - * - ২১1২৭ 

ইলাযৃধভউন্কতা - - - - অভিধানরত্রমালা - -- - -২৮ 
হেমচন্দ্রজৈনক্লতঃ - - - অভিধানচিন্তামণিঃ ৮:০০ ই 

অপ্রাপ্তকোধষনামানি 
এতভ্িম্নানেকপ্রাচীনাভিধানানি সস্তি। গন তানি মষা অপ্রা, 

প্তানি তথাপি তেষা" মধ্যে বহুকো যাণা” প্রযোগ প্রমাণানি অমর- 

টাকা ধৃতানি আসাদিতানি ৷ এব" বিশ্বমেদিনীকোষে তত সকলাভি- 

ধানান।* শব্দ।3 সমাহৃতাঃ। উক্ত কোবযদ্ববশব্দানা শব্দকল্পদ্রঘা- 
ভ্যস্তরিতত্বেন বক্ষ্যম[ণ সমস্ত প্রাচীন কোষাণা* শবাঃ এতশ কোৌ।- 
যাস্তগথত। ভূতাঃ || 

বিশ্বধৃতপ্রাচীনকো যাহ 
ভোগীন্্র - * * * - - ১. বিশবপ - - * --- ৩ 

কাত্যাষন - - 2 - 7৩ ২. মঙ্গল ১7 ৩৮০ ৭ 

সাহসাঙ্ছ -* --- ৩ শুভান্ক - - - - ৭ ৮ 

বাচস্পতি - ১ --7:8 বোগালিত - - - - - ৯ 

ব্যাডি  € - - ৮7 € ভাগুরি রচিতকোষাঃ - ১০ 

মেদিনীধৃতপ্রাটীনকোষাঃ | 

উত্পলিনী - - - - - 5১  সপ্পারাবর্তঃ- - - ১১৩ 
শব্দার্ণবঃ- - - - - - ২. নামমালাখ্যঃ - --- ৪ 



বররুচি - - ০2০ ৫ 

শাশ্বত - " - ৮৮: মি, 

রম্তিদেব - - 77০৭ 
রত্বাপরনাষম হর - - - ৮ 
গোবর্ধন- - - - - ৯ 
পতসপাল - - - *- - ৩০ 

রুদ্র -.০.০ ৮ ০:০০ উড 
অমরদত্ত - - - - - ১২ 
গঙজাধর -- 7৮১7 5৩ 

গু গ্ট- প্রি গর আট - পি 

রড ৬ ৪ ৪ গন তারপাল 

বামন 

ত্র - "০৮৩৩ রা 

বিক্রমাদিত্য - - - এ 
গোমি রচিতকোষাঃ - - 
পাণিনি পদানুশাসনঞ্চ - 

এতদন্যে বল হড্ড প্রভৃতি ক্লুতকোষ1ঃ সস্তি।! 

লন্বালন্ধামরকোষটাকানামানি ? 
অমরকোষশ্চ ভুপগ্রামানিব ব্যুৎ্পাদকশ্চ | তস্মাৎ বহুতরটীকা- 

কারৈ স্তস্য নানাবিধ! চীকা ক্ুতা। তন্মধ্যে কতিপষ লন্ধটীকানা* পূণ 
ণানি শব্দকল্দ্রমে দত্তানি। কিন্ত তত্নমুদাষটাকাকুম্ামানি টাকানা- 
মধেষানি চাহ” ব্যক্তীকরোমি ॥. 
ক্ষীরস্বামী- - - - - - ১ 
সুভূতিঃ - ৮ - ২৭ ২. 
হড়চজআত * "১৬7৩ 

কলিঙ্ঃ - - - - - ৪ 
কোন্কটঃ - - - - - - ৫ 
সর্ধধরঃ - - - - ৮ - ৬ 
রাজদেবঃ - - - - - ৭ 
গোবর্ধনঃ - ----৮ 
দ্রাবিডঃ - - - - 7 - ৯ 
ভোজরাজঃ - - - - ১০ 
মাধবী - 2 - - - - 35 
মধুমাধবা 

মলিনাথঃ - - ৮ - * 
রাষমুক্টমণিঃ- * - - 
নীলকণ্ঠঃ 
অরুণঃ - - - - ৮ - 
ভগীরথঃ 
জযাদিত্যঃ - - - - - 
কোলাহলাচার্ধ্যঃ - - 
শবরত্যাশী - - - * * 
রামতর্কবাগীশং - - - 
চিবিনানত৮8০ 
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বিব্যাবিনোদঃ "১ ২৫. মথুরেশবিদ্ালঙ্কারক্ত| সার. 
রঘুনাথচত্রবর্তী - - - ২৬. সুন্দরী --- - -- ৩২ 
ব্যাখ্যামৃতঃ - - -- ২৭ নারাষণচক্রবর্তিকূতা। পদার্থ- 
টীকাসর্ব্ঃ - - - - ২৮. কৌমাদী- - - - - ৩৩ 
সন্দেহতর্জিক। - - - - ২৯. রানাথবিদ্যাবাচম্পতিক্কত- 
রামাশ্রমাপরনাম ভানুদীক্ষিত-. ত্রিকাগুবিবেকঃ - - ৩৪ 
কতাব্যাখ্যাসুধীঃ - - ৩০. ভরতমল্লিককতা। মুস্ধবোধসম্ম- 
অচতোপাধ্যাধরুত ব্যাখ্যাপ্র- তা টীকা - - -  - ৩৫ 
দীপঃ * - - --- ৩১ এতভিমা অপি টীকা! বর্তীন্তে 0. 

ব্রা হবিষযবৃন্দ*শব মিনধুদস্তরত্ব্চবিজ্ঞাপফামি | 
কোষগণ[তিরিক্ত নান নাশাস্বোন্ত শব্দ প্রমাণ প্রধোগোগাখানা- 

দীনি। চাতূর্বেদিক ষাড়্দর্শনিক মত বিবরণ পদার্থ কর্ম্মোপাসন। ভল- 
 নকাগুত্রদ্ষনিৰপণ বেদাজশিক্ষাদীনি। শাব্দিক কাব্যালঙ্করিক ছান্দ- 
পিক সুত্র বৃত্তি মাত্রা নাম লক্ষণোদাহরণ চিত্রকাব্য [নবরস রভিবন্ধাদ- 
ষঃ !শ্টোত্মার্ত যত্ত মলমাদাদিলক্ষণ দা দাযতাগাশৌচ মক্কার পাষশ্চি- 
স্তোদ্বাহ তিথিক্কত্য জন্মাষ্টমী দর্গোসবাষ্টা দশবিবাদপ? 7চতঙ্পাদব্য- 
বহারৈকাদশযাদ্যুপবাসনির্ণর তডাগ ভবন বৃষোৎসর্গ ব্রত গৃতিঠ। প্- 
রীক্ষ, জো। পি [শভদিনাদি বাস্তষাগ দীক্ষা্িকাচা র গানক্ৃত্য পৃ 
রব ্া দিশা বাধ শ্দ্রক্ষতা কর্মাবিপাক ্বাদশঘা ত্রাদিক্রণদ- 
ভকব্যবস্থাাঃ' পৌরাশিক তাল্সিক বর্মতত্র ষটকর্দকান তর্গণ প্জা 
মৃদর। মন্ত্র যন্র জপ হোন ঝ'ল ধান সব কবচ মাতা ভুবন স্বর্গ নরক 
দেবত| দানব তীর্ঘাবতার নদ নদী দেশভেদ পীঠপ বৃক্ষ রাজনীতি 
বগা শৃমধর্মা বণগঞ্কর দবাশূদ্ধ বহাদান নিনি রত্্াদ।ও, ্  তি সৃষ্টি পল 
দুর্গ পূরমন্দির শীমূ ভীনম্াগুমাণাদীনি! জেযৌঠিষিক টৈদ্ান্ডিক ব- 
র তিথি নত! “যাগ করণ সংক্রান্তি মানর্ভপক্ষ বর্যধন জাতফলাকাল 
গ্রহণ নফ্টটন্দর ধূমকেতু ্রীপুর্ুষাদি শুভা শুভলফণ শকুন স্বরোদষ 
তি স্ব ক্ষেত্রবঃবহার রাশিচক্র ভুগে।ল খগেল দু'র!ল বর্ণনাদীনি; 
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আধূর্ষেদীধ জন্ক্রম শারীরস্থান রোগনিদান গূর্বৰপ সম্প্রাপ্ত্ুপশষ 
চিকিৎসেৌষধ জব্যগুণ পাচন জারণ মারথ পথ্যাপথ্য নাভী ম মূত্র জিন্ধা- 
পরীক্ষা পঞ্চকম্্ম ষড়সোতগত্ত্যাখ্যানাদযঃ। গান্র্ববেদীয নৃত্য গীত 
বাদ স্বর তাল লয তান মান গ্রাম শর্ত মৃচ্ছন। রাগ রাণিবী তপু 
তস্তার্ধ্য। গানসমষ ধূবক গমক নাষক নাধিকা নিক পণাদীনি। যুক্তি- 
কল্সতরুগ্রস্থীয নীতি বন্দ নগরী বাস্ত রাজগৃহ বিশেষসামান্যাসনো- 
পকরগালঙ্কারাস্তর ষাত্রাযুক্তষঃ তথ] চতৃষ্পদ দ্বিপদ নিষ্পদধানোদেে- 
শাঃ । পল কৌমুদীয পজ্প্রমাণ ভঙ্গ রচন লেখন নন পঠন চিক 
কোণচ্ছেদন পদন্যাস শ্রীশব্দবিন্যাস প্রশত্তি প্রকরণাদীন। কুলাচা- 
ধর্াদি গ্রন্থীয ব্রাঙ্গণ বৈদ্য কাধস্থানা মুৎপত্ভি বশ গোত্র প্রবর প- 
ধর্যায শ্রোত্রিষ কৃলীন মৌলিক গোষ্ঠীপতিনির্ধাদীনি চ শব্দ কল্াদ্র- 
মদ্য সপ্তকাণ্ডে মা সমাহৃতানি | যান্যবশিষটানি তানি পরিশিষ্ট 
প্রবক্ষ্যামি | তত্বদগ্রন্থ নামানি বাহুল্যতিযা নোক্তানে 1 তথাপি 
শবদসবৃদ্রদ্য পারগমন* দুক্ধরতর*। তদক্র" কলাপ মুগ্ধবোধ টাকাধৃত 
শ্লেকে। 

অহঞ্চ তাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয ধিযাবুভৌ । 
নৈব শব্দা সুধেঃ পার কিমন্যে জডবুদ্ধষঃ॥ 

পরিশিষ্ট করণকারণৎ 
অশ্মিন সপ্তকাগ্ডাতআ্মক শব্দকল্সদ্রম পুস্তকে ষে যে শব্দার্থ প্রমাণ 

গ্রযোগাদ্যঃ পূর্ব" প্রাপ্তযভাবেন ন স"গৃহীতাঃ । অথব। ভ্মবশাৎ, 

পতিতা । এব" যস্য যস্য রোগস্য নিদানমাত্র" লিখিতৎ তত্তদৌষধা- 
নি ন বিবৃতানি | এব* যেষা* শব্দানা” অমরাতিরিক্ত কোষোক্ত প- 
ধ্যাযশব্দ সক্কলন" ন কৃত" ৷ এব" দীকারোত্তর ক্ষকারাদি বর্ণযুক্ত 
কতিপষ শব্দান।* মুদ্রান্কক প্রমাদেন স্থলন* জাতৎ | এব* অকা- 
রাদ্যার্ি বর্যবকার দি পর্য্যস্ত ধাতৃনা* তত্তট্রীকাধৃত পদোদাহরণা- 
দষঃ পুরা ন লিখিতাঃ। এতৎসর্থ মবশিষ্ট* পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধী- 
করিষ্যামি । অতঃপর মেতৎপরিশিফীযা পুনরুক্ত শব্দাদীন্ প্রা- 
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গুদিত সপ্তকাতীষ শব্দসুচীমধ্যে যথাস্ান* স্কাপষিত্বা গ্রস্থসম্বাপ্তো 
মঙ্গলাচরণবীজ* পরিশিউকরণকারণঞ্চ হিত্বা এতমুখবন্ধন* প্রথমকা- 
ওস্য পূর্ব" ফোজবিত্ব! পুনর্ম্রাঙ্কনে ₹ুতে এষ কোষ: সুসম্পূর্ণো তৰি- 
ব্যতি। বিঞ্চ গশ্চিমদেশীষ লোকানা" মহোপকারাষ দেবনাগরাক্ষ- 
রেগ এতৎকোষ দাঙ্কনা্ঘ" পাশ্চাত্যা মঘস্কুবর্গা মমাস্তিকে বহুশঃপু-. 

: খর্ষস্তে। কিন্তু তৎ পার্থনা পূরণে মদীষাযুযো ইনুক্লতাষা* ক 
নো নিবৃত্বোম্মি। যদ্যপি কশ্চিৎ বিপশ্চিৎ কিনব বিষধী হ্বীয লাভ 
চে ম্কৃতৈতনগরন্থ ধিকার" যথারীতি গৃহীত্ব! অন্মিন্, কর্মাণি ্ 
তত তত্র মমাপত্তি নাতীতি ॥ 

'াকে বি সম্দ্র শৈল ধরণী মানে ইরুখে কর্কটে যাতে থান মিতা, 
তঃ পর মসৌ মৎ্শবকল্পদ্রমঃ | কাণৈঃ সপ্তভি রম্বিতো ভগবতো! 
হন্ক্রোশতঃ পূর্ণতা* প্রাপ্ডে। দূষণ নত্তি কিঞিিহ চে তৎক্ষম্য- 
তা* মাধুভিঃ ॥ 
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রঃ (জন্য 
এ ক খই কবর 

18 ঞসুসাব। ইতি র্গাদাসঃ ]) -
 

স্ব গতৌ। এর প্রসবে |). 
ইতি কৰক সবতি 1] 
ইতি দুর্গাদা

সঃ 11] তি, 

স্থ ব্য পুজা] নির্ভর"! ইত্য- 
মরঃ। অনুমতিঃ | রুচ্ছ* ॥ 

সমৃদ্ধিঃ। ইতি মেদিনী॥ অনা- 
যাসঃ। ইতি তরতৈফার্থস" 
গ্রহঃ] উপসর্গবিশেষঃ। যথা 

 সুপুজানাযাসাতিশযেষু। ইতি 
মুখ্ধবোধটাকাষা” দূর্গাদাসঃ ॥ 
সপ্তদ্যা বহুবচন বিভক্তিঃ। ইতি 
ব্যাকরণ . 

সুকণ্টকা স্ত্রী ঘৃতঙ্গমারী। ইতি 
রাজনির্ধন্ঃ ॥. 

সুকণ্ডঃ পু* কগুরোগঃ) ইতি 
. শব্ররত্াবলী। 
স্থকন্দঃ পু* কশেরুঃ॥ ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ 1 
(স্থৃকন্দকঃ পু* পলাওুঃ) ইত্য- 

 মরঃ॥। বারা হীকন্দঃ॥। ধরণী- 
কন্দঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 

সুকন্দী পু* শূরণঃ। ইতি রাজ- 
নির্ধনটঃ | 

০৮ পপ ৯০... ১৯ সপ ৮ পরা ০ 

সুকন্যকঃ ত্রি শোভনা কন্যা য- | 
স্য। ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণ' |. 

সং ডা: স্ত্রী শরষাডিরীজকন্া র 
ষাতু চ্যবনর্ষিপত্ধী। যথা । 

তত ানবে। রাজা ব্রন্দিষ্ঠঃ 
(ণ্বভূব ছ। সুকন্যা নাম তস্যা- 

1 সীৎব কন্য। কমললোচন। 1 স্ 
কন্যা চ্যবনৎ প্রাপ্য পতি" পর 

_মকোপন”। শ্রীণযামাস চিন্ত- 
জ্ঞা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ ইতি 
শ্ীভাগবতে ৯স্থন্থে ৩ অধ্যাষঃ 
মা শোভনাকন্যা চ। 

সুক্ষন্যাকঃ ত্রি সুকন্যকঃ! ইতি 
সুদ্ধরোধব্যাকরণ” | 

সুকরঃ ত্রি সুখকরঃ। অক্লেশ- 
সাধ্যঃ! যথা! ক্রিষমাণত্ত যৎ 
কর্ম স্বয মেব প্রসিধ্যতি। সুক- 
রৈঃ স্বৈর্ গৈ কর্তৃঃ কর্মকর্তে- 
তি তদ্বিদুঃ |] ইতি মুদ্ধবোধব্যা- 
করণ | 

সুকরা স্ত্রী সুশীলাগঃ । ইত্য- 
মরঃ ) 

স্ুকর্ণকঃ পু* হস্তিকন্দঃ 1 ইতি রা- 
জনির্ধন্ঃ॥ সুন্দরকর্ণযৃক্তেত্রি! 

স্তৃকর্ণিক! স্ত্রী -মৃবীকর্ণী। ইতি 
শব্দরভ্বাবলী 1 ৃ 

সুকর্ণী স্ত্রী ইন্দরবারুণী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1] 

সুকর্মা পু* বিদ্বপ্তাদিসপ্তবি" 



ক্িচণথ 00000 
সৃকালু সুঙ্গমা 

নি 8৮১০ | রাজনির্ধন্টঃ 17 
_ ত্র জাতফল"! 'পরোপকারী কাক" কী দেবকাষ্ঠ" 1 ইতি 
_জশলঃ কলাসু হর্ষেণ -যুক্তো | -্লাজনির্ধন্টঃ 1 সুন্দরদারু চ 1! 
_নিতরা*বশশ্বী। প্রসৃতিকালে কাঠ স্ত্রী ক্টী কাণ্ঠকদলী 
যদি চে সুকর্ম্মা। নরঃ সৃকর্মী ; 1ইতি রাজনির্ধনটঃ॥ 
ভবতি প্রসিদ্ধঃ॥ ইতি কোষ্ঠী- ( সুঙ্গন্দকঃ পু পলাুঃ) ইতি 
প্রদীপঃ |) বিশ্বকর্মী ইতি, শব্দরত্বাবলী॥ ও 
মেদিনী || | সুঙ্ন্দনঃ পু* বর্ধরঃ। ইতি রাজ- 

স্ুকর্্া ত্রি শোভমকর্শশীলঃ | | নির্ঘন্টঃ 
সত্ক্রিষঃ। ইতি হেমচক্্রঃ 1 | সুঙ্গমারঃ ভ্রি ফোমলঃ। ইত্য- 

সকল ত্রি দ্রাতৃভোকজ্ব্যক্তিঃ! ] ষরঃ।| উত্তমবালকশ্চ | 

ইত্যমরঃ1. য এক এব দত্তে ) আু্গমারঃ পু" পৃশ্ড্ক্ষ্ঃ! ইতি 
ভূক্চে চ তত্র! বিখ্যাতন্বাৎ সুষ্ঠ ; মেদিনী॥ বনচম্পকঃ | ক্ষব [ 
অতিশযেন বা কল্যতে শব্্য-] শ্যামাকঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ | 
তে বা অসৌ সুকলঃ1 ইতি ] দৈত্যবিশেষঃ। ইতি কেচিৎ্ |! 
ভরতঃ |! জুঙ্গমারকণ ক্লী তমালপক্র" | 

স্ুকাণ্ড$ পু" কারবেল্সঃ! ইতি | ইতি রাজনির্ধণ্টঃ ॥ 
রাজনির্ধনটঃ॥ সুন্বরকাগুযৃক্ত- ূ স্ু্গমারকঃ পু* শালিঃ। ইতি 
বৃক্ষাদিশ্চ 1 বলাজনির্ধন্টঃ 0 সুন্দরবালকঃ 1 

সুকাণ্ডিকা স্ত্রী কাণ্তীরলতা 11 যথা ।সিপ্হপ্রসেন ম মবীৎ সি" 
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ || হো।জান্থবতা হতঃ। সুঙ্গমারক 

সুকাণ্ডী পু" ভুমরঃ। ইতি রাজ- 1] মন রোদী স্তব হ্ষ স্যমস্তকঃ 
নির্ঘন্টঃ | সুন্দরকাগুযুক্তশ্চ | | ইতিতিথ্যাদিতন্ব") 

স্ুকাম! স্ত্রী ব্রামীণা। ইতি সুঙ্গমারা জী জাতী! নব্া- 
 রাজনির্ধষউঃ 1 শোভনকাম- | লিকা1; কদলী 1) পুক্কা | মা- 
যুক্তাচ ॥ 07 জতী!। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 

সুকোলুক! স্ত্রী ডোডীক্ষুপঃ। ইতি | সুজন্মারী স্ত্রী নবযালিকা। ইতি 



সুকোশকহ পুশ কোষাতুঃ। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1 1 এ 

সুখ শুক, ভবরুী। ইতি কৰি: 
কল্সদ্রমঃ1 তৎ্ক্লৃতিঃ সৃখক্রি- 

কত" তরী পুস্য" গনিত 1. 
শুভ" সুবিহিতে তরি ইতি 
 মেদিনী॥ তম্মনুষ্যেঃ সহ গ- 

চ্ছতি। থা ৷ সুক্কত' দৃক্ৃত 
লোকে গচ্ছস্ত মনুগচ্ছতি। ত.) ষ। ভ্রীজষদেবকবে রিতি শীত 
স্মাদবিত্ত* সমাসাদ্য দৈবাছা ; জুখযতু কেশৰপদ্দ সুপনীত* ॥ 
পৌরুষাদথ || দ্যা সম্যক] ইতি দুর্গাদাসঃ |. 
দ্বিজাতিভাঃ কীর্ভনানি চ কার-; জুখ* ক্রী আত্মবৃত্তিগুণবিশেষঃ! 
যে 1! ইতি বহিপুরাণে বৈষ্ঞ- ) তথ্পর্ষ্যাষঃ। মৃত, ২ গ্রীতিঃ ৩ 
বাক্রযাযোগে যমানুশামনে। | প্রযদঃ৪ হষঃ ৫ প্রমোদঃ ৬ আ- 

. নামাধ্যাযঃ 1 মোদঃ ৭ স“্মদঃ৮ আনন্দথুঃ ৯ 
লুরূতিঃ স্ত্রী পুণ্য” মঙ্গল] | আনন্দঃ১০ শর্ম ১১ শাত*১২! 

সৎকর্ম! সুশব পূর্বক ্ লধাতো! | ইত্যমরঃ1 মদঃ১৩ ভোগঃ ১৪ 
ভাবে ্তিপ্রতাষেন নিষ্পম্ন। 11] রভসঃ ১৫ নিবৃতিঃ১৬ ধৃতিঃ১৭ 

সুরুতী তরি পুণ্যবান্। ইত্যমরঃ। বীচিং ১৮ | ইতি জটাধরঃ || 
॥ শুভযুক্তঃ। ইতি মেদিন্যাণ। স'মোদঃ১৯ প্রমদঃ ২৩ মোঃ 

সুক্কৃতশদাঁ্থ দর্শনা |! ২১ নন্দথুঃ ২২ নন্দঃ ২৩. মুগ্ধ 
সুকেশরঃ পু": বীজপুরঃ ॥ ইতি; ২৪ সৌখ্যৎ২৫ উপজোষ*২৬ 

রাজনির্ঘস্টঃ 0 |. আনন্দ ২৭ জোষ” ২৮1 ইতি 
স্ুকেশ! ত্রি সন্দরকেশযুক্ত! 1 শব্দরভ্রাবলী]! ন্যাঘমতে জ- 
থা! সুকেশী সুকেশা রথ্যা 1) গ্রতা* কাম্য" ধর্মজন্য মিদ* 
ইতি ু বোধ্যাকরণ' ॥. ( .ফথা। সুখন্ত জগত মেব কাম্য" 

জকেশী ত্র স্বর্গবেশ্যাতেদ্ঃ 1) ধর্দেশ জন্যতে। অধর্শজন্য* 



. শ্িচ্ছা দ্বেষে! অতিঃ ক্কতিঃ। ইতি 

_ তৃর্বিশতিগুণান্তগগতগুণবিশেষঃ1 

রত, 
দুঃখ* স্যাৎ প্রতিকূল ষচেত 

সা: তস্য মনোগোচরত্ব" 

রর সথ। 1 মনোগ্রাহা" সুখ" ৃ দুঃখ 

ভাষাপরিচ্ছেদঃ॥ &1. সুখ* চ- 

তত নিত্য* জন্যঞ্চ। নিত্য* প. 
রমাত্মনে। বিশেষগুণাস্তরর্তি | 
'জন্যসুখ" জীবাত্সনো বিশেষগ্ড- 
খাস্তর্ধর্তি। তচ্চ শুভাদৃষউজন্য, 
ধন মিত্রলাভারোগ্য মিষ্টাম- 
পান পুরীষোৎসর্গ পুর দিজম্ম 
ত্পাণ্ডতিত্য কান্তাসস্ভোগাদি- 

 জন্যঞ্চ) তস্য দ্বিক্ষণন্থাধিত্ব" 
(স্বোস্তরোগপন্নানুভবনাশ্যত্বাৎ। 
সুখাদ্যুপরাগেশৈবাত্মনো। মাঁন- 
সবোধঃ। সুখ” তদুপাষ শ্চেষ্উএ। 
বালন্য স্বন্যপানপ্রবৃতৌ সুখ- 
সাধনত্বজ্ঞান* হেতুঃ তত্র সুখ- 
স্যৈবেধত্ব"। দুঃখজনক গমনা- 
দিপ্রবৃত সুখোপাষে ধন” ত- 
_দেবেষ্ট* তত্সাধনত্বজ্কান মেব 
হেতুঃ1 যাগাদিপ্রবৃত্তাবপি পা 
রলৌকিক সুখষাধনত্বত্ঞান* কা" 
রণ” সুখেপাষস্বর্গাদিকপেকট- 

_. সাধনত্বজ্ঞান মপি কারণ] সুখ- 
.. ্য কালাবচ্ছেদ্যদ্ব শরীরাব- ; 

৮ [১ 

১৭৯ 

 ঙ্কুখ 
েদ্যস্ব াতো৷ হব্যাপ্যবৃততিদব 
গরীরৈকদেশাবচ্ছেদেন দুঃখ স. 

 স্তবে হপ্যন্য দেশাবচ্ছেদেন সুখ 
সম্তরাৎ্ একক্ষণাবচ্ছেদেন জী- 

বন্য দুঃখসস্তবে হপি ক্ষণাস্তরা- 

বচ্ছেদদেন সুখসস্তবাচ্চ তত বি- 

স্ফোটকবতো মিষ্টান্ন ভোজ না- 
দৌ দ্রষ্টব্য"! ইতি তার্কিক:ঃ 

|1% 1) পুরাণমতে তৎ্কারণ* 

যথা । সুদিন" দুর্দিন শশ্বাদভূম- 

ত্যেব ভবে ভব! সর্ধেষা* প্রার্ক- 

 তানাঞ্চ ছে বীজে সুখ দুঃখযোঃ 
॥সুখাভভবতি হর্ষশ্চ দর্পঃ শৌর্ষ্যৎ 

: প্রমন্তত।॥ রাগ এশ্বর্ধ্য কামৌ চ 
বিদ্বেষ্চ পরম্পর*॥ দৃঃখাৎ, 
শোকাৎ্ সমৃদ্বেগাস্ভষ* নিত্য* 
প্রবর্ততে। হতান্যেতানি সর্বাণি 
হতে বীজে মহেশ্বর ৷ সুদিন" 

ুর্দিনকৈব সর্ব" কর্মো্ভব* ভব! 
ইতি ব্রহ্মবৈবর্কে শীকু

ষ্চজন্মথণ্ডে 

৪৩ অধ্যাষঃ 11 1] তস্য কার- 

ণাস্তর' লক্ষণঞ্চ যথা! রাগ ছে- 

যাদি যুক্তঘনা* ন সুখ* জত্রচিৎ্, 
দ্বিজ। বিচার্ধ্য খলু পশ্যাষি তৎ, 
সুখ" ষত্র নিবৃতিঃ॥| যত্রন্গেহো। 
ভয" তত্র গেছো দূঃখস্য ভাজ- 
নণ1 নেহমূলানি দুঃ খানি তক্মি*- 



মাসেন লক্ষণ* সুখ দূহখষোহ | 
সুখস্যানস্তর* দঃ খ, দুখস্যান 

স্তর" সুখ*। সুখ*দুখ' মন্ষ্যাণা" 
চক্রবৎ পরিবর্তৃতে ॥ ইতিগারু-; 
ডে ১১৩ অধ্যাযঃ11ঞ& 11 সর্থভূ- 
তসুখকর্তব্যত্ব*যথা! কলমিকীট 
গতঙেযু ভূমৌ। দখ্যোদন* ক্ষি 
পে! সর্বদ সর্বতৃতানা* সুখ* 
কার্যয, সুখার্থিনা*]] ইতি দেবী- 

- পুরাণে দেবীসম্বসরবলিহরণা-। 
ধ্যাষঃ11$&11 সুখ দৃঃখ সাধনা. 
না মস্থিরত্ব" সুখস্য মনোবিলান 
মাত্র বপত্বঞ্চ যথা। বস্তেক মেব 
দূঃখাষ সুখাযের্োস্ভবা ষচ। 
কোপায চ যত ভ্তম্মাদ্স্ত বস্তু 
আক*ছগতঃ॥ তদেব প্রীতষে ভূ 
পুন দুিখাষ জাষতে! তদেব 
কোপায ততঃ প্রসাদাযচ জাষ- 
তে তস্মাপ্দুঃখাত্মক* নাস্তি ন 
চ কিঞ্চিৎ সুখায়কণ! মনসঃ প-। 
রিণামোষ*২ সুখ দৃঃখোগলক্ষণঃ]। 
ইতি বিপু ২ অ'শে ৬. 

৩১৯ 

স্পা 

৬১৮, 
জুখগ 

স্তাক্তে মহৎসু: | অধ্যাষঃ0&1 সুখি দুঃ'খা- 
যতম* ুঃখদ্যচ সুখস্য টা জী- 

ঞ্চশরীরঞ্চ জাত্যৈব সহ জা- 
ষতে! সর্ব" পরবশ" দুঃখ" সর্ব | 

মাত্মবশ” সুখ*। এতদ্িদ্যাৎ স-। 

ন্যনুভূষ শোভতে ঘনান্ধকারে- 
্বিব দীগদর্শন* ৷ সুখাতু যো 
যাতি নরে। দরিদ্রতা” ধৃতঃ শ- 
রীরেণ মৃতঃস জীবতি ইতি 
যৃচ্ছকটীক" 1141 স্বর্গ ইতি 
মেদিনী! বৃদ্ধিনামৌষধ*। ইতি 
রাজনির্ধনঃ॥ জল*। ইতি কে- 
চি॥ সুখবিশিকটে ব্রি! যথা! 
শস্তপ্চাথ ব্রিষু দ্রবোপাগৎপুণ্য* 
সুখাদি চ। ইত্যমরঃ|। পাপ 
পুণ্য শব্দৌ সুখাদযঃ শত্তস্তা- 
শ্চ গুণে যখোক্তলিক্কাঃ উপচা- 

 ব্রাত্তদ্বতি দ্রব্যে বিশেষ্যে বর্তমা- 
না বাচ্যলিঙ্লাঃ। যথা। পাপা 
ধতৃমতী কন্যাপাপো রাজা প্য- 

| রক্ষকএ। পাপ, ব্যা
ধঙগলৎ হি“সৃ* 

গাপো বিপ্রশ্চ সেবকঃ 11 ইতি। 
পুণ্য, তীর্থ” পুণ্যা নদী পুণ্য আ- 
শ্রমঃ) সুখ। ভূতিঃ সুখো বাসঃ 
সুখণক [নিদল' ] ইতি ভরতঃ। ] 

স্খকরঃ ব্রি সুকরঃ1 যথা কর্তৃঃ 
সুকরৈঃ সুখকরৈ রিতর্ ইতি 

 মুদ্ধবোধটাকাধা*দুর্গাদাসঃ 
সুখগঃ ত্রি সুখেনগমনকর্তা ॥ 
 সুখশবাপূ্বকগমহাতে। উপ্রত্য- 
(যেন নিঙ্ননঃ!! 
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মী স্ত্রী হীরক ইতি 
_স্্াজনির্ধন্টঃ সুখকরী চ | 

সুখতবুণঃ পুত শিবখট্াঃ। ইতি 
ভিকাশুশেষঃ ) 
লুখচরহ ত্রি ব্রি সুখগামী! সুখেন:। 
চরতি ইয়ারে অন্ প্রত্যযেন 

নিশ্পমঃ1 প্রামবিশেষে টা রঃ 
_ সুখেন চরতি অত্র ইত্যর্থে অল্ 
 প্রত্যযেন নিপপন্নঃ।) 
সখচারঃ পু* উৎ্ক্ুষ্টাশ্বঃ! ইতি ; 

. শব্দমাল। 8 
ুখজাতঃ ত্রি জাতসুখঃ। যথা! 

সুখজাতঃ সূ; সরাপপীতো নৃজগ্ধে 
যাল্যধারযঃ1 ইতি ভর ৫. 
সর্গ2 1 

সুখদ* ক্রী বিজ্ডোঃ স্থান" বি. 
ফ্লোরাসন"। ইতি কেচিৎ |! 

তুখদহ পু" বিষ্ণঃ। যথা॥ সুখ 
দো হনৈকদো হগ্রজঃ। ইতি 

তস্য সহসুনামস্তোত্রৎ 0 তা- 
লভেদঃ । যথা ॥ বিশত্যক্ষর | 
' সম্যুক্তো গ্রবঃ সুখদ ষণ্জঞকঃ 1 
শৃঙ্গার বীরষো জেয গুরুণৈ- 
কেন মঙ্ডিতঃ 0 ইতি সম্গীত-; 

দাযোদর2 1 সুখদাতারি ব্রি) | 

সুখদা স্ত্রী সখদাত্রী॥ গঙ্গা । 
যথা। সদ্যঃপাতকসৎ্হন্ত্রী স 

জুখরাত্রিঃ 

সুখরাত্রিক। 

| স্ুখরা 
-দ্যো দুঃখবিনাশিমী | সুখদা 

| মোক্ষদা জা গৈৰ পরম! 

গতিঃ 1 ইতি গঙ্গাপ্রণীমমন্তর 
1 স্বর্গবেশ্যা। ইতি শব্দরত্বা- 
বলব শমীবৃক্ষঃ ইতি রাজ. 

নির্ধন্টঃ 7 

সুখদোস্থা.স্ত্রী সুখস'দোস্থা গৌঃ 
| ইতি হেমচত্দ্রঃ11 টা 

জুখভাক্ ত্রি সুখী। ঢান্ডজ বহ 

সহো। বিণৃ। ইত্যনেন সুখ শব্দ 

পূর্বক ভজধাতো বিণ প্রত্যষেন 
নিষ্পন্নঃ। ইতি যুগ্ধবোধব্যাক- 

রণ” 0 ইষ্উপরিস্বজঃ॥ ইতি 
মহাভারতে মোক্ষধর্মা১ ॥ 

সুখমোদা স্ত্রী সল্পকী বৃক্ষঃ। ইতি 
রাজনির্ঘণ্টঃ 0 

রি দীপান্বিতামা- 
বান্যারাব্রিঃ; তঘি- 

ধান*ষথা) জ্যোতিষে ! ত্লা- 

রাশিগতে ভানৌ অমাবাস্যা" 
নরাধিপঃ! ন্সাত্ব! দেবান্ পিতৃ- 

ন্ ভক্ত্য! সং্পূজ্যাথ প্রণম্য চ 

কথ তু পার্বণস্রাদ্ধ" দধি ক্ষীর 
গুভাদিভিঃ। ততে। হুপরাহ্স- 
যে ঘোষষেন্নগরে নৃপঃ1| ল- 

শ্মীঃ সপুজ্যতা* লোকা৷ উদ্ধা- 
ভি শ্চাভিবে্উটতা* 111 দর্শ- 



ভুলা সহ্সূ সাংশো প্রদোষে 
ভূত দর্শযোঃ। উদ্ধাহস্ত নরাঃ 

মটেতসঃ । নিরাশাঃ গিতরো য।- 
তি শাপ* দত্ব। সুদারুণ*॥। ইতি 
জ্যোতির্বচনাচ্ট 1ঞ%11] অত্রৈব 
লক্ষী: পূর্বাহে রাত্রৌ পূজ্য।! অ- 
মাবাদ্য। যদ রাত দিবাভাগে 
চতুর্দশী | গজনীষা তদা লক্ষ্মী 
বিজ্েষা সুখরাত্রিকা 1 ইতি 
জ্যোতির্ঘচনাৎ]%। উদ্ধাগ্রহণা- 
দি পিতৃক্ৃত্যন্থাৎ প্রাচীনাবীতি 
ন। দক্ষিণাষুখেন কর্তব্য"! তথা 

 চমনুঃ। প্রাচীনাবীতিন। সম্যগ- 
: পসব্য মতন্দ্রিণ।; পিত্র্য মানিধ- 
 মাৎ কার্য, বিবিবদ্দর্ভপাণিনা ] 
ইতি। তত্র গ মন্ত্র শস্ত্রাশস্ত্র 

॥ তান্না" ভূত র্শফোঃ 

| ন্যোষররিনা: দামমনত্। অ. 
ঈ্্যঃ পিতৃণা' মার্গদর্শন"1! ইতি, 

ূ জ্যোতিষাৎ। উভযতঃ প্রদোষ-। 
 প্রাপ্ডৌ পরদিন এব যুগ্মাৎ।। দ-. 
তৈকরজনীযোগো দর্শস্য স্যাৎু, 
পরে হহনি। তদা বিহায পূর্বে 
দুঃপরেকি সুখরাত্রিকা ইতি: 
জ্যোতির্বচনাচ্চ ৮ উভঘত্তর প্র- 
দোাব্যাপ্তাবপি উদ্ধাদান*পর- 
দিনে পূর্বোক্ত পার্থণানুরোধাৎ । 
ভূতাহে যে প্রগতি উষ্কাগ্রহ 

গ্িদগ্ধাশ্চ ষে জীব। যে হগ্যদ্- 
দ্ধাঃ জলে মম? উদ্জ্বলজ্যোতি- 
ষ। দগ্ধ। স্তে যাস্ত পরমা" গতি")! 
ইতি। বিসর্জন মন্ত্রঃ যমলো- 
ক*পরিত্যজ্য আগত ষে মাল. 
ষে। উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ প্রপ- 
শ্যস্তে। বজন্ব তে ইতি 1 %&11 
্ষপূরাণ'। অমাবাস্যা" যদ 
দেবাঃ কার্তিকে মাসি কেশবাৎ! 
অভঘণ প্রাপ্য সুপ্তাশ্ ক্টীরোদা- 
র্বসানুষু লক্ষী দৈ্ঘত্যভযাম্মু 
ক্তা সুখ* সুপ্তাস্বুজোদরে। চতু- 
ধগসহস্বান্তে তরদ্ধা স্বপিতি পক 
জে॥ অতো হত্র বিধিবগুকার্ষ্য। 
মন্ষ্যৈঃ সুখরাত্রিকা! দ্রিব। তত্র 
ন ভোক্তব্য মৃতে বালাত্রাজ্জ- 
নাও প্রদোষদমযে লক্বী" গৃ- 
জবিত্বা। যথাক্রম*। 'দীপবৃক্ষ 

 স্তথা কার্ধ্য। ভক্ত্যা দেবগৃহেস্বপি 
ম চতুঙ্গথ শ্মশানেষু নদী পর্বত 
(সানুষু। বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু চ- 
স্বরেষূ গৃহ্ষুচ বস্ত্ঃপুশৈঃ 
শোভিতর্যাঃ-ক্রয বিক্রষ ভূমষঃ 
1 দীপমালা পরিক্ষিপ্তে প্রদোষে 
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জুখরা 

নর ॥ ত্রান্মগানভোজবি-| 
স্বাদ বিভোজ্য চ বুভূক্ষিতান্। ( | 
অলঙ্কৃতেন ভোক্তব্য* নববস্ত্রো- 
গশোতিনা ॥ নিগ্ে ্ ্ র্বিদ- 
দ্ধৈশ্চ বান্ধবৈ তুর্তিকৈঃ সহ । 
মুদ্ধৈঃ সুন্দরৈঃ। মুস্ধঃ সুন্দর মূঢ- 

ৃ যো রিতি বিশ্বঃ1.& |! অব্রল-| 

ক্বীপূজাযা* পুষ্পদানকালে। ন-) 
'অস্তে ্সর্বদেবানা* বরদাসি হরি: 

। সুখরাত্রযা* প্রদোষে তুজবের* 
পূজযস্তি যে! ইতি রুদ্রধরধৃতাৎ 
বের মপি পূজযস্তি। ধনদাষ 
নম ভ্তভ্য" নিধি পদ্মাধিপাষ চ। 
ভবস্ত ত্বৎ্প্রসাদান্মে ধন ধান্যাদি 
সম্পদঃ1 ইতি পঠিত্ব! জবেরাষ | 
নমঃ ইতি ত্রিঃ পৃজযেৎ্।। ততো! 
দেবগৃহাদিষু দীপান্দদ্যাৎ) তত্র 
ন্ত্রঃ। অগ্নিজ্যোভী রবিজ্যোতি 
শ্ক্রজ্যোতি স্তথৈৰ চ1. উত্তমঃ 
সর্বজ্যোতীনা* দীপো হযণ প্র 
তিগৃহৃতা"11& 1 ততো ব্রাহ্মণান্ 
বন্ধুশ্চ ভোজবিস্থা স্ব* ভূত 
সুখ" সুপ্তা প্রত্যুষে ভবিষ্যোক্ত* ৃ 
কর জর্য্যাৎ। যথা? সুখরাত্রে 

সুখব্্চাঃ পু" 

আখ 
রুষঃকালে এদীপন্ুিাল 

- কারা: দীন মঙ্গল হেভবে 1 
গোরোচনাক্ষতখৈতব দদ্যাদ- 
জেষু সর্বতঃ।। লক্ষমীপূজ। মন্্রঃ] 
বিশ্ববূপস্য ভার্ষ্যাসি গন্মে প- 
দ্বালষে শুভে! মহালক্ষি নম 

_স্তুভ্য সুখরাত্রি" জরুহ্ব মে] 
প্রিষে। যা গতি জ্ৎ্প্রপন্নানা* ) 
সা মে ভূযাৎ ্ বদচ্চনাৎ! ল্ম্যৈ 
নমঃ ইত্যনেন বারত্রষ" পূজযেও্, । 

বর্ষাকালে মহাঘোরে যম্মষা 
দৃক্কৃত* কৃত"! সুখরাত্রি প্রভা- 
তে হদ্য তম্মে লক্ষী ব্যপোহতু 
1 য| রাত্রিঃ সর্বভূতানা* যা চী 
দেবেস্ববস্থিত।। স্গৎুসরপ্রিষ! 
যাচ স।মমাস্ত সুমঙ্গলা 1 মা- 
তা স্ব সর্বভৃতানা* দেবানা* সৃ- 
ঝিসম্ভবা। আখ্যাত। ভূতলে 
দেবি সুখরাত্রি নমো ৫ তে! 
লক্ষ্যে নমঃ| ইতি ভ্রিঃ প্জ- 
যে ইতি তিথ্যাদিতত্ব* ] 

 সুখবর্চকঃ পু* সর্জিকাক্ষারঃ1 
ইত্যমরঃ 1 

৷ পু* সর্জিকাক্ষারঃ 1 
ইতি সি 1 

সুখবাসঃ পু* কফলবিশেষঃ। তর- 
মুজ ইতি ভাষা! তথ্পপর্যযাষঃ 

শীর্ঘবৃস্তঃ২। ইতি রত্্মাল! |! 
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জার জা হা ই 
মরঃ)। জুখদোহ্া ৩) ইতি] জু 

হেমচন্দ্ঃ॥ সুখদুহ্থা ৪1 ইতি 
ভরতঃা। 

সুখ স্ত্রী বরুণপুরী। ইতি মে; 
দিনী॥ 

: ৬ ইরা 
. কবচ"॥ বজন*হি কথ“হন্ব। 

সন ইতোকে গানই স্ুখাশকঃ রি রি 

খিনঃ স্যায' মাধব ? ইতি 
. জ্ীতগবদীভা সা্রীর্যান 
1 মদ" হর্ধযাৎ' সঁ সূর্থী তৃষ্যো- 
সি: ভক্ত" ষগ্য বিশ্বাস 

2. |. পুরুষঃ স জিতে] ইতি 
স্ুখাধারঃ পু* স্বর্গঃ1 ইতি শব্দ] গর 

 রত্বাবলী | সুখস্যাধারে ব্রি.) 
রুডে ১১৬ অধ্যায়ঃ |. 

সুখোথসবঃ পু পতিঃ। ইতি 
রা বুনিকিগার £1যথা | ব্রিকাণ্ডশেষঃ 1 আনন্দে 
সুখাযনঃ)] সুখাযতঃ শুদ্ধমুখঃ| সবস্চ] 

সুখচারঃ সুখাষনং| ইতি শব- | সুখোদক* ক্রী সুখজনকতণ্ত- | 
মালা 11 

ইতি হেমচন্দ্রঃ 1: 
সুখাবহঃ ত্র সুখদাতা। যথা? 

সর্বপাপহর* পুণ্য* সর্বাপদ্ধিনি- 
বারকণ। সর্ঘকামার্থদ্* দেবি 
সাধকানা* সুখাবহ' 1 ইতি] 

 বটুকতৈরবস্ো . 

] জল*। তৎপরধ্যাবঃ) সুখোক" | 

সুখাবতীশ্বরঃ পু" বাঃ এ 
ছি & সুখোর্জিকঃ পু" সজ্ভিকাং 

 ।ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ 

২1 ইতি রত্বমালা ] 

সুগ* ক্লী ৰিষ্ঠা। ইতি শবদচন্দ্রিকা 
. ॥সুন্দরগামিনিত্রি 1. 
জু ব্রি পুর ইতি 
 ফিদধস্তকৌমুদী ॥ 1. 



০ । 
রর তি পু অতীতে ও স

র কী রায়! টা 

দঃ ইতি € জি রাহী রি 

রর কোটী টা. চিক রা. : কর্তাবিশেষঃ | যখা। পুতি! | 
এনাপান গ্রভৃতদ্বোপ্যেব মিতি। । শতিপু 
 আর্তলখন*। 1. শা ধিক 

স্ুগন্ধণ কী, কষদ্রজীরক"] ॥ ন্ধ-) 'সজ, 
তৃনত। ইতি রত্বমালা ॥ নী-| বী। রাজন: ও অন- 
লোৎপ” ॥ চন্দন*। ইতি) স্তা॥ মাতৃলুঙ্গা ] তুলমী | 
 রাজনির্ঘনঃ ॥ শ্রস্থিপর্ণ। ইতি | ইতিরত্রয়ালা 0 
ভাবপ্রকাশঃ॥ 1 সুগন্ধীমলক* ক্রী দিলিভৌবৰ, 
সুগন্ধ পু" রক্তশিগ্ও ॥ গন্ধকঃ | বিশেষঃ! যথা । সবৌধিধি স- 
চণকঃ॥| ভূতৃণণ। 1 ইতিরাজ-/ মাযুক্তাঃ শুপ্ছা স্বামলক্বচঃ ॥ 
নির্ধন্টঃ) সনবাধাতিরিক্তস্- | দা তদাষ* যোগঃ স্যা্, সুগ- 
'ন্ধেন সধ্ধান্ধবিশিষে ভরি 8 ছ্ধালকাতিখঃ 1 ইতি রাজ, 

সুগন্ধকই পু রক্ততুলসীখ! গ-) নির্ধন্ঃ] | 
স্বকঃ1 ইতি রত্মালা 1; নাগ-। [গদধঃ পু" সক্ষান্থঃ । তখপর্যা- 

 জঙ্গকঃ! ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ 011 অঃ ইফটগন্থঃ ২ সুর্রভিঃ ৩ 
 কর্সোটকঃঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ |) | ঘ্াখতর্পথঃ ৪) ইত্যমরঃ 0 পর- 
গন্ধ তৈলনির্যাস* ক্রী জবাদি-| ম্বত্সা। ইতি মোক্ষবর্্টাকাযা* 
১পানগহ্ত ইডি রানি _ নীলক্টধূতবেদঃ1। সুগন্ধযুক্তে 
৮ ৮75 | ভ্রি। ইতি মেদিনী॥ সহকারঃ 

1]. &ইতি শরিক 7 
৮৮৮ ক্লী এলবালুক"! ইত্ঞ- 

অরঃ মুস্তা কশেরু 1 গদ্ধ- 
 তৃণ* ঢা ধন্য" ] পিয়সীমূত 

শা শিস সপীসিসপ 

০ পপি পা পাস 

| সুগ্ধতৃতৃণ* ক্লী * 

যা নি মং 
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ইতি বুনি, সত সুখন্ধি ] 

পুষ্পে বী || চির রং 

সুগন্ধিঙ্গসূষ। স্ত্রী পৃঃ ধা, 
জটাধরঃ 1 

রভ"। ইতি হলাষুধঃ 0. 

ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ]. 
সুগন্ধি 

রাজনির্ধন্টঃ ঢা 
সুগন্ধিমূষিক| স্ত্রী; ও ৃ 

ইতি রাজনির্ধনঃ . 
সুগঃ ত্বি সুখেন গম্যতেপ্রাপয-। 

মূল* ক্লী উপীর। হি 

খালি ই ৭ রা মিতি বেত, নাম 
ন্যে। ইত্যদরটাকাষা" ূ 

নাথঃ 1. হি 

য় জগহনাবৃতিং সী কঃ ইজ 
রঃ 1. যক্স্কানে অম্পশ্য! চি 

দ্বর্শনযারপায যা সুখহনা নির- 

 ধকাশা বৃতি বেন" মা ( 1 

ইতিতরতঃ 1. 

জুগন্ধিতা স্ত্রী সৌগন্ধিঃ। ৌ 1] হেমচন্দ্রঃ)। সুন 
হী ত্ৰি সুন্দরকপেণক্কত- 

স্পগন্ধিত্রিফলা স্ত্রী জানীকর' 1 
পুরফলণ] অবঙ্গকলিকাফল+ ||| 

1] মন্দ লেন 1 

আহপঃ1 যুশবপূর্বক গ্রহধাতোঃ 

ক্তপ্রত্যযেন নিশ্পমহ 7 

রঃ সুগৃহীভনামা পু, শভকাযাযা 
সুগন্ধিনী স্ত্রী আয্লামখীতঙা। প্রাতঃ ম্মর্য্যতে যঃ। জ চ যুধি- 

স্তিল্লাদিঃ ইতি ব্রিকাশ্ডশেষঃ 
সুগ্রন্থিঃ পু" চোরকঃ) ইতিয়া- 

10. জনির্ঘনঃ॥ সুন্দরশরনথিযুক্তেত্রি 
ছন্দ) সী, পু" বিঝ্োোরশ্ব:॥ শা 

 খামৃগেশ্বরঃ। ইতি মেদিনী 8. 
 সতৃযূর্বপুত্র কিছ্বিম্ধাধিপতিঃ 
প্রাচ্য সখা খা বান, 
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ৰ 

বাসা 
ইতি তব 

বকিক্ষিন্ধাকাণ্ডে ৫ জর্গঃ] অ- 
হুপিতা সচ: €মানযগীষ 

॥ শিব: ই ॥ রাজহ্*সহ1 
অসুরঃ 1, পর্বতবিশেষঃ? অ- 
আ্বিশেষঃ 1 নাগভেদও

 1 ইতি ূ 

কেচিৎ॥ শোভনগ্রীবাধুক্তে || 

জি! ইতিবিশ্বঃ 1 

স্রীবী স্ত্রী কশ্যপগত্বীবিশেষঃ | 
| |) বা? শুকী শুকানজনযত্, | 

ম্জানধ . শেনচগবিশি 
বটে ত্রি॥ 

সুচচ্ুঃ পু উডুম্বরঃ £। ই
তি জটা- 

খর ॥ শোভনলোচনে ক্লী! 

তদঘুক্তে ত্র? 

জুচাকঃ ত্রি যনোহরঃ! যথা! 

সুচারুদশনা* তদ্বৎ পীনোম্নত 

পযোধরা”) ইতি কালিকাপু: 

রাণোক্ত দশভূজা দুর্গাধ্যান* 1. 

জুচিত্রকঃ পু মন্স্যরক চি 

ব্রসর্পঃ ইতি শারদ ॥ 

দিযে ত্র . 
| ইতি 

রাজন 0. রি 

সি রি টা ইতি 

দে দাঃ ইতি 



পর্যযাষঃ), গটঃ২! চল 1 
পটিঃ৩ গটি৪1 ইতি তত্ীকা ॥ 

_ সুন্দরবস্ত্যুক্তেত্রি॥ 
ক্র স্ত্রী শতক্রনদী। শত. 
লজ্ ইতি খ্যাতা। ইতি শবদ-। 
রত্বাবলী ॥ 

সুজন: পু সাধুঃ। সজ্জনঃ। | 
 ষথা। দুর্জনস্য হি সঙ্গেন সুজ- |. 

নোপিবিনশ্যতি। প্রসন্ন জল ; 
» মিত্যাহঃ কর্দটমঃ কলুষীরুত" 1 
ইতিগারুূডে ১৫ অধ্যাষঃ | 

'সুজনতা স্ত্রী সৌজন্য"! থা। 
বিগক্তেতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা 
ধিক্ সুজনতা! বষে বূগ* ব 
ধিক বিগপি চ যশো! নির্ধনব- 

7 ইত্যুতট: 1 

যিনি বিঃ .. 

ী 

'সুউ ক. 

সুজাতা ত্র নু রাজ 
নির্ধনটঃ1 | 

(স্থুজীবস্তী স্ত্রী রণদীব্ভী। ইতি 
রানিং 2...) 

তৌচ্ছ্যে॥ অনাদরে। 
ইতি কবিকক্স্রমঃ1 গঞচমন্থহী 
টদ্ধষাত্তঃ। কসুউযতি। দত্ত্যা- 
দিরয মিতি ভীমঃ।, তৌচ্ছ্া ম-. 

ক্সীভাবঃ ইতি দুর্াদা সঃ 
সুতঃ নি পুজঃ1 ইত্যমরঃ 1 

গার্থিবঃ। ইতি মেদিনী 1% 1) 
মাত ৃপিভৃত্বভাববৎ স্বভাবে সু- 

 তকন্যে তবতঃ1 যথা! ৷ শীল" 
 সণ্তজতে পুজ্রো মাত স্তাতস্য 

| বৈসুতা॥, বথাশীলা ভবেম্মা- 
 তা*। অসৌ জীষাদেকঃ সকল | 
গুণহীনোপি ধনবান্ বহির্ারে 
যস্য তৃ্লবসমাঃ স্তি গুণিনঃ | 

তা তথাশীলো। ভবে সুতঃ 1 
যদ্র্ণ। বৈ ভবেদভূমি স্তঘর্ণস- 
লিল" ভবেৎ? মাতৃখা" শীল- 

..- 0. দোষে পিতৃশীল গুণেন চ 
সুজল* ক্রী কমল"! ইতি রাজ- 
নির্ঘনঃ॥ কিং, ॥ ্ু  ] 

_বিভিম্না্ত প্রজাঃ সর্বা তবস্তি 
_ভবশীলিনা*ঃ ইতি বি রা 

যয. দে কাশী 0. 



|. দিনী। সভুগাতাল | কব 8. 
রা ৷ তদ্বিবরণ” খা; ভতো হধ- 
1 স্তাৎ সুতল উদ্ারশ্রবাঃ পুণ্য- 

শ্লোকে! বিরোচনাত্মজো বলি 

সুপাদিকা স্ত্রী হ"সপন্দী |: তর্গবতা মহে্ত্য শ্রিষ* চিকী- 
 ব্রাজনির্ধন্ঃ 0৮. | ধর্মাণেনাদিতে রন্ধকাঘো তৃত্ব 

পাদক”। যথা! ক্রিষৈব কাল; ভগবদনুকম্পৈব পু 
ইতি ঘতে তু সুতরা”নাধিকরণ | প্রবেশিত ইন্দ্র িবিদাসানযা $ 
ভা. ইতি] সপিন্তীকরণ সমা-  জুসমৃদ্ধযা শ্রিষ! হভিজুঃ স্ব- 
খ্যাসিদ্বার্থ* সৃতরা" তত্র তথা- | ধর্সোরাধষ-স্তমেব ভগৰস্ত 
চরণ" ইডি ভি 1; মারাধনীষ ঘপগতসাধস 'আ- 

পলা জন্সিনং, স্তে অধুনাপি? ইতি রাগ 

মন্জা সততা" বস্তি ু  সুতবক্ষরা স্ত্রী সং পদ 
পান্সেসৃফ্িখণে | ইতি রিকাগুশেষঃ ৰা 

বুদ্ধ দতেনাপি লুতো হিঃ] :ভাষরঃ। উপারবিলোধা ইডি 

| 2১ নি রা" " ফি" মর বং
 তৎপর জর 
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ভ* জ্যাছ
 ; 

শুভ মতিবৃদ্ধি মুপৈতি প্র. 
তঃমার্' 

9 অপি? লগ্নেতৎ- |. 
| মতর্য্যে নবমে দশযে তথ | 
গুরু ভূ গর দোষস্ো বিবাহে 
বর্ঘতে শুভ*॥ অয গ্ষেব সুত- 

সযাগঃ। ইতি জ্যোতি, 

ভাবাৎ। ইতি। জ্যোি 

হিবুক 
স্তত্ব“॥ 
তা সী জ্াপত্য-। কন্যা ইতি 

মেদিনী 1. সাদর ইতি; 
শবচন্ররিকা . 
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রর ্ সক: পু ২ পারি ইতি 
জটাধরঃ 1 তুনিস্বঃ ইতিশব্দ- 

রত্বাবলী॥ 
স্থৃতিক্তা ত্র কোষাতকী। ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ | 
সুহীঃ ত্র ুবেচ্ছঃ। পুজবদা- 

চরণকর্তা। ইতি ুক্ধবোধব্যা 
করণ 

সুভী' তরি সুভবিশিকঃা, 1 ষথা। 
গুধিগধগণনারস্তে ন পততি ক- 
ঠিনী সমভূমাদ্যস্য। ভেনাস্বা 
যদি সৃতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী 

ভবতি। 1 ইতি হিতোপদেশঃ 1 

সুতীক্ষঃ পু" শোভাঞ্জনং। ইতি 
'জটাধরঃ1 শ্থে শিগুঃ। ইতি 
তে ॥ মুনিবিশেষঃ। 

ূ ১. ুঃ পৌর 11 দৌধি | টা ৩11. 



ক অস্ত: যথা সূরধ্যান্যু 
ন্ ক্রিষ বৃষমূগ স্ত্রী দলী- 
_ স্রাস্ত্য যুকে দিগ্্ীন্্দ্ধষ তিথি | 

মু কতে ইতি পাঠে 
 অগ্তমী 7 ইতি, ভরতঃ 1. 
সদ, ই শোভে। ইতি কৰক 

শরান্ সপ্তবিষ্পাস্ বিশশান্।; ক্রমঃ॥ সুন্দর*। : ইতি দুর্গা ৃ 

অস্পামেতান্ বদতি জবন শ্চা- 
 স্ত্যত্ঙ্গান্ সূতূঙ্গান  তানেবা*। 
শান্ ঘদনতরনেস্বাহ নাচ 

সুনীচান্য। ইতি সতবরত্যুক্তা- 
বলী॥ অতিশষোচ্ে ত্রি॥ 

স্ুতেজনং পু" ধন্বন্বৃক্ষঃ। ইতি, 
ভাবপ্রকালঃ॥ 

সুতেজাঃ পু অভীতকদ্ীযার্ 
 ভ্ডেদঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ1 আ- | 
দিত্যভক্তা। ইতিরাজনির্ঘনটঃ | ্ 
7 শোভনতেজোযৃক্তে রি 71 

সুতৈল। স্ত্রী যহাজ্যোতিতী। | 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ | 

সুত্রামা পু* ইন্্রঃ। ইতামরঃ॥ | 
সুষ্ঠুত্বাযতে ভূবন" সুন্রাম। ত্রা" | 
সুসিতিমন্ সোঃ 
সৃত্রামাচ। ইতি রুদ্রঃ। তি 

৬: ভরতঃ 25 পি 

হা গু. জিবেতী। ই. 

পক্ষে দীর্ঘ" [সু 

সপ" 
লী ২ রা 

দামঃ] মৌন্রধাতু রয়". 
[জদ্ধিকা ্ত্রী দগ্ধানামবৃকষ ] 
৪৬ রাজনির্ধন্টঃ 1! 

৪. পু* বেত্রঃ॥ ইতি রাজ- 
রঘ 15551 
নুণ্ডিকা জী গোরক্ষী। ইতি 
বাজনির্ধনট£1 
ন্ ব্রি শোভনদস্তবিশিষ$ঃ 1 
শোভন। দস্তা যস্য ইত্যর্থে দত্ত 
শব্দস্য দদাদেশেন নিষ্পমঃ | 

[আুদস্তঃ পু* নটঃ | ইতিকে! চিৎ 
শোভন দস্তশ্চ 1 

সুদস্ভী জী দিক্করিনীবশেষ: 
শুভদভীশবদর্শনাদিতি কে. 
চিৎ) 

স্ত্রী ইনুর ইতি রাজ- 
 নির্ঘন্টঃ॥ শোভনঙ্গশযুক্তে ব্রি 

্ নগর, তি 
 মেদিনী রা. 



বাং ধর রা ৰপ* তব রষ 
লোকানন্দকর*প্রতো তথে-: 

ভ্যুক্তঃস রবিণা ভূমৌ কৃত্বা দি- | 
ৰাকর'। পৃথক চকার তত্েজ। 
শ্ক্রতবিঝো রকল্সয্! রি 
লঞ্চাপি রুত্রস্য বু মিজ্্স্য চা- 
ধিক"! দৈত্য'দানব সন্হ্ং এ ফী 
সহুকিরণাত্মক*! ইতি যাৎ। 
স্যে 5১ অধ্যায়ঃ 1111 অপি চ। 
ঈশ্বর উবাচ! নাষ েঁভি ্দ- 
হাতেজাঃশস্ত্াস্তৈ বরধ্যতে মা | 
1 দেবাশ্চ হ্বন্ব তেজা*মি শস্তরা 
স্্দীষতা*মম || নারদ উবা-. 
চ। অথ বিষ্ুমুখা দেবাঃ স্বতে-; 
জা"সি দদ্ স্তথা। তাটন্যক্য* | 
বৈ গতানীশো দু স্ব্চামুচ- 
ম্মহঃ 1 তেনাকরোন্মহাদেঃ 

সহসা শস্ মৃত্তম*! চক্র" সুদ 
শন* নাম ্বালামালাতিভীবণ' [ 
|) তেজহ:শষেণ চ তথ বজ্ঞ্চ 
কতবান্ হরঃ1 ইতি পান্োত্- 

(রখণ্ডে ১৪৫ অধ্যাবঃ 1111 তচ্চ | 
শিবেন বষ্ণবেদ দত" যথা ততঃ 

ফীনধ* রক্ষণার্থায রহ্গিং ধত- 
চি অমিঃ সোম স্তথা 
মিত্রে। বরুণশ্চ প্রজাপতিঃ। ই- 
জারী চাপ্যথো বিশ্বে গ্রজাপত- 
ষ্এব চ11 হন্যা*স্চাথ বলবান্ 
দেবো ধথ্বস্তরি স্তথা । তপা"স্যে- 
₹ তাপসম্চ ঘবাদশৈতে প্রতিষ্ঠি- 
তাঃ।। চৈত্রাদ্যাঃ ফান্তুনাস্তা্চ ও 
মাসা স্তর প্রতিষ্ঠিতাঃ। ত্বমেব 

| মাদদায বিভে। বরাযুধ* শু যু 
| রাখা" জহি যা বিশঙ্ষিথাঃ। অ- 

-| মোঘ এযে।  ইমররাজপৃজিতো 
খৃতো! মষা দেহগত চন 

1 ইতি বামনে ৭৯ অধ্যাষঃ ॥ধ 
সুমেরুঃ1 জনুবৃক্ষণী ইতি যে মে- 
শপ দিনী | বৃত্তাহ্২পিতা জিনা- 
না বলদেবঃ 1 ইতি হ্ষেচজ্্রঃ | 



রর ্ র তথা? চিক" দেবকাষ্ঠঞ্চ | 

_. শ্বীতাদীন 

রি কন ভার্গী শিগুবী- 
০ জণ সুর! জা! ৰ্চা ত্বক পদ্ম: 

এ কোনীর উদ্দনাতিবিষা বলা 
ঁবিভঙ্গত- 

ব্য" পল্র” পটোলজ*॥ জীৰ- 
ক তক চৈব লবঙ্গ" বশ- 
_লোচনা? পুণ্তরীকঞ্চ কাফে- 

__লিপল্রক* জাতিগল্রকণ।॥ তা- 
_লীশগল্র মেতানি সমতাগানি 

. চূর্ধযেৎ। অর্ধামশ" ্চ্য 
কিরাত" প্রক্ষিপে সুধী, [এ 

সী র্শনৎ মাম চূর্ণৎ দোষ, 1. [স্রশনঃ ব্রি ূশ্যহা সুখেন 

_. ভ্রযাপহ"। স্বরাশ্চ নিখিলান্ সপ 

- হুন্যাঙগাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ॥ | 
পৃথগ্বন্দা গন্তজাশ্চ খাতুন্থান্ | 
ও বিষমস্তরান্। সন্গিপাতোস্তবা রা 

[দর্শনীগণ কী পি 

এ তু | 

. স্াপি মীনসানপি নাশঘেও। 

কটু ডট] না পিবেদেতৎ, 
. খাসবহ॥, কটুকা গর টো ুস্ত' 0 ঠা লক*] নিম্ব*পু- ] অবানা" বিনাশ") ভিষজছুনা 

ষে . সুদর্শনযথ। চক্র দা 

|. শাক? পুদ্ধর লাতাবে ষ্ঠ, 
_ ষপি দদ্যাৎ্থ। ভার্গ্যভাবে ক 

| শ্টকারীমূল") মৌরাষ্ট্যভাবে 
রঃ স্ফুটিকা*। দদ্যাৎ। তগরাল ভে 

জষ্ঠ" দেষণ। জীবকর্ষভযো র- 
_ ভাবে বিদারীকন্দস্য ভাগঘ্ধষণ 

। দ্যা পুণরীক" স্বেতকমল* 
 ॥কাকোল্যভাবে অশ্বগন্ধামূল” 
দ্যা | তালীশপত্রকাভাবে 

স্বর্ণতালী প্রদীষতে ইতি! অথ 
ৰা কণ্টকারীহ 
* ভাবপ্রকাশঃ 1 

টির, ডন 

দৃশ্যে অন ইতি সুপ ুপর্বক 
খাতোহঃ কম্মণ্যন প্রতাষেন নি- 
পপক্নহা ইতি ুদ্ধবোধটাকাষা- 
দুর্গাদাসঃ 1. রি 

তজ্বাতুমণ ত্যা*। কাস" না সুর্শনা স্ত্রী সুদর্শনবৃক্ষ 1 



নিদেরিসা ॥. ূ 

বিশ্বঃ 1. 

 রত্বমাল। 0. 

ইতি রাজনির্ধনঃ] . 
সুদাস্তঃ * শাকামুনিশিঃ ফ্যৰিং 
শেষঃ) ইতি ব্রিকাওশেষঃ ॥. 

মদাদা 

৪ পি 1 ইতি ব্রিকাওশেষঃ] ] 
_ শ্রীকুষ্খশরখাগত বিপ্রাবশেষঃ1 
 যথা। দ্য জ্হার দারিদ্র্য" | 

জুদর্শনী রী অনরাবতী। ইতি, নর ধঃ পুত দেষযৌত 

সুদলঃ পুত বীরদের ইতি ( ক্ষা প্রসাদ 
৮ না হ্রখ পদবাচ্য*ঃ কন্যাদা- 

সুদলা! স্ত্রী. শারপর্ী জলী। টা. জামাত্রাদিত্যো 
. ভিক্ষা রারশাদিতান্ত দ ঘা- 

1 ব্যঃদীষতে তত্র দাযাদিঘষ মি- 
] বুক যোদিসহহঃ 

নে মা গর্বতঃ .ভবাম ীত 

| | যো বু বরযো বদ 

ৰা কণিযৌতক*। যৌতুক 
রি মধ্য ম্পি? যৌতক* ৫ যে | 

. তত] ইতিবাচম্পতিঃ মূ দীধ 

1 দিচযৎ দেষ' তৎ 

তে ছবাষঃ টি য্ঞ, ও রী দী- পা 
সুদায়ো বাহবণস্য চা. 'সমাগ- পৃ যতে সু ১.1 ২... রা . পি, চার | ক 

, . রম ] ৪. শ 2 ন্ । নি ৮418 রি 14 ৩, 1 ত 

 . 20 | 1 477 নু ৪ ই. 84১3 ষ্ঠ সি না, বং ধ হা ০১ 
ধুতী, ৰ. দার েন্ ৃ / । , রী 
রর প্র ৮2 | ব 4 রা ্ঁ ্ ্ 

১৭৭ রি রদ রস খ ক্র .. ড় 1 নং 'ঁ। 

এছ 1 4 18) মর আছি না । পু ; দা ভার 68 ৮ ৭ 

দয় পর্কী 2 নি, রি টু 7 বিড পি নিত ৮.২ ঢা রঃ 410 ৫ - 
। ঞ রা ॥ 

॥ 
ঃ 



ূ ইতি হেচজরঃ 1 হু 
সুদি ব্য: অক্ষ ইতি পচ 1. 

সুদিন", কী শুইিবলঃ। বথা। সুদী 
_ সুদিন" দুর্দিন” শশ্বদ্ধ ভূমত্যে- ক... 

_ ৰ*ভরে ভব? সর্বেষা" প্রাক 01 দুঃখিত ত্রি অতিশ্যব্যথিতঃ!. 
 ভানাঞ্চ ছে বীজে সুখ দুঃংখযোঃ |] যথা! বি্ুভাদ্য ব্রিকে চিত্রে 

সুদিন" দূর্দিনক্ব সর্ব ক; জোষ্ঠাষা* স্বলনে যমে। এভি- 
রোব" ভব! তগ্কন্্ম তপসা.| এিবাহিতা কন্যা ভবত্যেব সু- 
সাধ্য" কর্মণাঞ্চ গুভাশুভ* 1 | দুহখিতা॥। ইতি জ্যোতি 
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীক্কক্জন্ম- | ভীমপরাক্রমবচন* 1 
খণ্ডে ৪৩ অধ্যায়ঃ 1. ১. [সদূর্জভঃ ভ্রি অভিনু পা হ 

 জুদিনাহ" ক্রী প্রশত্তদিনৎ। যখ। || যথা! ব্রদ্মত্বাদপি দেস্বীছিন- 
॥উত্তমৈকাভ্যাঞ্চ। আভ্যা ম- || ত্বাদঘরাদপি ). অমৃতা সিদ্ধি- 
ক্লাদেশোন! উত্তমশব্দো অ- | লাভাচ্চ হীরিদাষ্য* সুদুর্লভ” ॥ 
রা কন মাহ। পুট্যে- | ইতি ত্রক্মবৈবর্তে পকফজন- 
ফ্কাভ্যা মি মুচিত* | খণ্ডে ইদ অধ্যাযঃ। 11. 
1 পুণু দিন (সুদুশ্চরঃ ত্রি অভিশযদুঃখেনা- 

শব্দ: দংশ্বাচী। ইতি সিনা 1 চরনীষঃ £ (সুপূর্ব দুঃগু পর্ব চর 
স্তকৌমুদী 1 থাতো রজ্প্রত্যষেন নিষ্পমঃ1! 
্ ব্রি অভিব্তার় | যথা | সুদুক্ষর ঃ ছি অত্যস্তক্রেশকর | 



ক্ষনে ৮অধ্যাযঃ ঢ. 
ুদস্তরঃ , ব্রি অধর ওর . 
 শীযঃ1 যথা স্ব সমৃততীরয্য ভ ৃ 

সুদূত্তর' দ্যুমন্ তবার্দব* ভীম 
মদতুসৌজদাঃ। ভবগুপদ্দা-। 
স্তোরুহ নাৰ মত্র তে নিধাষ 
ষাতাঃ সদনুগ্রহ! তবান্ 0. 

ইতি শ্িতাগবতে ১০ ্ ষদ্ধে ২. 
| [সুদৃঢ় কী গাঢশা। তথথতি ব্রি। অধ্যাষঃ॥ 

সুদুত্তজঃ ত্রি অতিদুঃখেন ত্য- 
জ্যঃ। যথা! ত্যক্তা 
সুরেব্িতরাজ্যলক্বী" ধর্শিষ্ঠ। 
আধ্্যবচন। যদগাদরণ্য*। মা- 

যামৃগ* দষিতযেক্সিত মন্বধাব- 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবি- 

ন্দ*। ইত্যাক্রিকতত্বধৃত তা, 
গবতবচন*। 

সুদূরঃ ত্র অতিদূরতরঃ। তু" 

পর্ধ্যাষঃ1 দবীষা ন্২ দৃবিষ্ঠঃ। 
৩1 ইত্যনরঃ 1 

স্ুদুরপরাহতঃ ত্রি অভিদ্রনিরা, 
 ক্কৃতঃ চিরধত্তঃ। যথা । অন 
নুগমেন ত্তজ্জাতি ০ লক্ষ]. 

 যুদূক্ বরাক্ষীতিবা।. ভীতি 
জম্বন* ভষানুকরণ*। ইতি শ্রী-. 

দৃক্ সূনযন” আয পিখাষ 
পি ৬ ৩৯ 

ক্ষ্ষিরী 1! ধরস্বানী? শে 

ইতি শব্দরত্বাৰলী- 

সুদৃত্তজ : জুদ্ায়ং পুং বৈবন্ষতমনুপুজঃ ই. 
সত ইভরাজঃ) যথা! জল- 

ত্যা সহি" 
তো হরঃ? ্রীবপধারিভি ৰা 

লৈ স্ততঃ স হিমবন্িরৌ 11 
ততো হবিশদিড স্তত্র মৃগযা- 
কষউচেতনঃ3 বভূব নৃপতিঃ অ- 
দ্যঃ সানুষাত্রবলাস্িত | ইদ* 
্্রলিঙ্গ মাপন্ঃ 

" মন্ত্রিতা। সোপান | 

ম্লঃ প্রতিভষতি . 
॥ ৪ ততো ১ম 

| নাস্তর ষাসাদ্য মৈধুনাযোগ, 
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| শা এ | 1. । 4 ক হা রগ 
টানি 
রর 1 

কা রত চা ূ  বি 
তু চাষাদঃ সুযঃ পরষ- | তরী মুসার 

ইতি বহিপুরা 
_সাগযোগাধাননা ধা 1. |; চিক 1” 
জা ৰা ৫ 

ফেনী সি, রী: না 

শ্রুরাণ 8. ও 
_জুধর্থাচার্্যঃ পুন আতাট শ্যা 

সবর্ণাযা* জাতো জাতিবিশে: 
সঃ) যথা! বৈশ্যাভু জাতে; 
ব্রাত্যা্থ সুধস্বাচার্ধ্য এব চ । 
ক্কারুষস্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সা- 
স্বতএবচ ॥ ইডি মানবে ১০ 

. অধ্য য* | 

সুবর্মাঃ পু জিনিশ: 
4 ইতি হেমচন্দ্রঃ 2 
জরা রী দেবষতা 1 ই 
'মরঃ ঠা. ? 

 জুধর্থা পুত । দেবসভা জী 
ইত্যণার্দিকোষঃ% 
রী রী দেবা ! ই 

নি সি ডি ৃ 

পু বিশ্ব ইতি দে. সাস্ওতৈল" সী কপ্রতৈল" 
দিম রা রাবিশেফ। 1. ইতি |. ৰ ' ইতি রাজনির্ধন্টঃ ||: 

1 সুধাম্তুয়তু* ব্লী মৌক্তিকণ। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ৷! 

সুধাকরঃ পু* চত্তরুঃ। ইতি শবা- 
রত্বাবলী 1 

সুধাঙ্গঃ পু* রঃ ইতিরিকাও- 
উহঃ 15755. 

সুধাজীবী? পু*. সুধযা। লেপনেন 
জীবতি যঃ। রাজ ইতি 
তথ্ধপর্যযাষঃ। পলগণ্ডঃহ লে- 
পকঃ৩। ইতি বিকাণুশেষঃ ্ 

সুখাধারঃ পু চন্ত্রঃ। ইতি শবদ- 
_ রত্ধাবলী অমৃতপাত্রঞ্চ ॥ 

স্ুধানিধিঃ পু” জ্্ঃ ইতিশব, 
রত্বাবলী 

চি পু শী ধত 
 কেচিৎ॥। ৮ 



ই | 

গতষে টু মম 

87:15:17 ” স্তে রাহী সুধ বাগ ন- 
পু এবং হি রি ঃ এ মো হস্ত তে র্ ইতি তিথযাদি 

কযেদিনা, হত রি ১৮ + অমৃতসধূ্রঃ | 
পাঠ) ১. 1 খা? সুাধিদ্ধো ধ্যে স্র- 

জুধামযঃ *পু*. ভূপালভবন* 1] বিটপিবাচীপরিবৃতে মনির্ধীপে , 
ইতি শব্দরদ্াবলী অমূভা-| নীপে 

,সআকে ত্রি। যথা? রাসোল্লাদ- | 
 ভরেণ বিভুমভূতা মাতীরৰাম- ; 
ভ্রব। মভ্যর্থে পরিরভ্য নির্ভর- : 
সুরঃ প্রেমাদ্ধষ। রাধবা। সাধু, 
ত্বদ্ধদন* সুধাময মিতি ব্যাজ্- স্ধাসুতিঃ পু ষজ্ঞঃ11 চন্দ্রঃ 0 
ত্য গীতভ্ততিব্যাজা দুততটচুস্বিতঃ পদ্মা* | ইতি শব্দরত্ৰাবলী 1 
ম্বিতমনোহারীহরিঃপাতৃবঃ 1 সযাসুব! স্ত্রী গ্রতিজিন্ধা। অ- 
ইতিশ্রীজযদেবঃ॥ 1 লিজিহ্বিফা। ইতি ভ্রিকাখ- 

সুধামোদকঃ পুৎ ববারশকররা। ] শেষঃ || রভীবৃ্:। ইতি 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1! _ ব্রাজনির্ধন্টঃ1 1, : 

ঈুধামোদকজঃ পু* তবরাজো- (,জুধাহরঃ পু* গরুডঃ 1 ইতি, 
ভবখওঃ। ইতিরাজনির্ধটঃ॥ | কবত্বাবলী॥ 

ুধাবর্যাঁ পু* ব্রহ্মা ইতি শব্দ- | | জুধান্ৃৎ পু ধু ইতি হে 
রষ্বাবলী 1 বুধতোরা।, সা! . চক্্রঃয রর 
ত্রিকাুশেষঃ 1 সধিতিঃ পু ্্ ী ভি ই 

হব বৰ 1 নং. এ ০, নব ধা ৃ মরটাকাষা* রাষমু্টঃ 1. 

জ্যোৎাধাত পদে তৃত্যৎ ীঃ ঃ পু গিরি ত্যমরঃ 

৷ শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপ- * 
ধর্ক্ক নিলষা* ভজন্তি ত্বা* খ- 
ন্যাঃই কতিচন চিদ[নন্দলহরী* 
1 ইত্যানস্দলহ্রী ] 



স্তরিঃ? সা পাতি বে তা 

* ইতি শব্যালা  সু্রানন্দ 
জনকেত্রি?। : 

ল্গুনন্দঃ পু* শ্রীকৃষ্ণস্য পার্ধদবি-. 
শেষঃ। যথা । সুনন্দ নন্দ প্র- 

_মুখৈঃ স্বপার্ধ দৈঃ চক্রার্দিভি 
র্তিরৈ নিজাযুখৈঃ; পুষ্ট 
শ্রিষা কীর্ত্যজযাখিলর্ধিতি নি 
ষবাযমাণ* পরমেষ্ঠিনা* পতি" 0 
ইতি শ্রীভাগবতে ১০স্কন্ধে ৮৯ 
 অধ্যাধঃ11ঞ | াদশবিধরাজ- 

_ যদ্যব্রৈবোচ্যতে মান" তত্ব্য তে- 

কত্ত দীর্ঘে সর্বত্র নিঃক্ষিপে্ড ॥ 
আষামেন প 

সুনষনা স্ত্রী নারী। তি 

দঃ জ্য এবি 

চ. 0 ঃঅন্বরীষ উবাচ।, কথ*সুনাম- 
0 ভির্দেবে! ১: মুনিসত্তম 

1 দীর্ক:ও)পরহ্ত ইডি 
| নি | সুন্দরঃ টে 
ইতি যুক্তিকলতরঃ 1 ]. 

ইতি ফেদিনী॥। নারী। তি 
বিশ্বঃ1। উমীসথিভেদঃ1 ইতি 
শব্দমালা | অকপশ্রীবৃক্ষঃ ! 
ইষেরমূল ইতি তাষা। ইতি 
৮০০ 1 

সুনষনঃ পু" মৃগঃ 1 ইতি শব্দ- 
চক্দিক। 1 শোভনচ্ষুক্তে ব্রি 

কি 

নির্ধপ্টঃ 11 
সুনারুতঃ পু* কপুরক: ই 

ৃহান্তরগতগৃহবিশেষঃ ; যথা 1 | ৮ 
[স্বনাতঃ পু ৈনাকপর্বতঃ 1 

নৈব কল্সন1 1 রাজ্জঃ শ্বহত্ত মে. | 

শব্দচন্দ্রিকা 11 

ইতি ত্রিকাগ্ডশেষঃ 0 
ুনামঘাদশী শ্রী বাঃ শমা পীষ- 

দ্বাদশীকর্তব্যব্রতবি বশেষঃ! যথ। 



মা ক ক ক চি দ্  নযস্তে সপ্তপপ্তযো এরদ্মৈরি 
1 ন ্তত্য মেকচক্র খায়, 

যা র্ গতধে নিত্য” স্ঘতে- 

হর, তব পরভাকর বো তত তে 

ভিঃ স বিশুদ্ধে 

দৃশম্যা* নিষতঃ, সাহা 
জনাদন' টে রা ঙ্ 

৬ 

বা জনার্দদ'। 

লরি | তাং জি ্ে রপুজ ৫ 

| বর মার্শীর্ষে। ,নূলেপটে 

শুতে মাপি শুরুপক্ষে ফতব্রতঃ। 
প্রথম" চৈৰ গৃতীষাণ স্বাদশী* । 

বিধিবন্নরঃ॥ মনো বাক্কায চেফী- 

প || লৈ পু ্ত 

কতাহার ঃ) নবিলেগবেহ। অ
মৃত কে 

গুচিভর্ সা |ভবেদ্তী। উপলিপ্তে | 

শুচৌ দেশে তক্ষষেৎ দ্তধাবন*: 
॥উপে ৈকাশী'ম সম্যক হ্পূজ 

1 গৈ বূনৈ- 
বোঁট্যেস্ততো বিষুগৃহ, ব্রজেখা! 
ততো ধনু গ্বাপগযেদেব* দৃধি 
এপস সৰৌ ষধিজ- 

পি যে ১ দবারিভিঃ 

ভক্ত! মালতী হৃসটৈ ভূষিশ 1 
গুধুলু* ঘৃ ঘৃতসম্যুক্ত" ধৃপ* দত্যাদ- 
হর্নিশ*। পাষসাগুপও সশ্যাব কর- 

ূ স্াজ্য কদ্কৈঃ নৈবেদ্যৎ ৫3 
; রষে দদ্যাৎকল মোদকষান্থিতৈঃ 

ম্য টা | স্ীত বাট হরে ফোর পরণযেচ 
যু মুত! এব পুজা" হরেঃ 

রা ূ 
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2 এ রী ৃ ক এ) ১ ০৭ টি 
হার সং ৰ ্ ? হা. 

০5২ ? 8 
.হ 

সপ াসদেবস সি; ১ বর বান 
রি জী . মতে, বৌকিকাকর বত 

পূজযেতত্রকে কেশব*1যস্য রোষ্ি 
স্থিত মেঘাঃ সরবসন্ধিষ প্রাঃ) 
নাগরাঃ দক্ষিদেশস্থাঃ সো হত্তা- 

৭ বাড জগ্র্গতিঃ ॥. নস্পার্ 

ৃহ ু  চোত্তমঃ1। সো দিব্যঃ সর্বগত 
স্বৃতেন সহসোধিত্ো ধৃপোয*। 

প্রতিগৃহাতা*॥ কেশবঃ কেশিহা 
 কেশি কণ্সারিত্টনিসুদনঃ। স- 
ধঘবকামপ্রদো! দেবঃ স মে পাপ ব্য- 
পোহতু || এব মত্যচ্চ্য দেখেশ* 
প্রণিপত্য ক্ষমাপযেৎ্! দ্বাদশ্যা* 

তত্র তোষেন প্নাপষেত্তেন ঘান- 
বঃ 1 সর্থপাপবিনি্ূক্তো বৈ- 
ঝবী* লভতে তনু কলতাভিষে- | 

' কঃ পুণ্যাত্মা সম্যগভ্য্চ্য কেশ- 
ব*॥ নবনীতক্কতা" ধেনু* ব্রাঙ্গ-; 
গাযোপপাদযেৎ। কেশবঃ ্রী-; 

গা থা শু যা পাশ 

ছিব নরঃ। যি ব 

ভক্তি রেধা্র কারণ 111০ 
তির- | বস্যৈৰতু মাসস্য যোপ্যেব* ক্ষ 

পযেমরঃ। সমা তমনা ভূপ র- 
 সধেনুপ্রদাষকঃ॥ আপো নার 

যৃত"11৬1 মাঘস্যৈব তৃমাসস্য তা" দেবঃ কেলিহা মহত? ন্ 
| হদসী পর 

ইতি 0 প্রোস্তা আপো বৈ নরসূন- 
বঃ। অযন* বর্জনী তল্মাৎ না- 

রাষণ ইতি স্মৃতঃ || নারাষণঃপ্রী- 
ঘতাণমে দেবে! নরপ্রিধঃ সদ] £ 
_ইটকামপ্রদো নিত্য* স ষে পা- 
গপ* ব্যপোহতৃ!! ততঃ ঃ প্রদক্ষিণ" 
কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ ভে 1 

এবনহি পৌঁধমাসস্য ত্য পুশ 
ফল" শুণু 1 ষষ্ট বাৰৈহ কৃত" 
গা ছ্স*বা য ৰা বৃ! হ্ত্বা 

স্বর্গ সমা্োতি ব বর্ষাণা মুতা- 



প্রদো। 
্ে রি /ঘোডশ টস বন পুলি ১১ হিম 

থে ইস্ছাযাতঃ সদা সুখী; গানেন বদধমান্ ॥. প্রবেশনে 
1 ভবেড্রাজন্ নিরাতষঃ গুজে ॥ যথাশ 

শ্্্য সমস্বিতঃ1 

০ বত ্ি ক ও. ্ & | নক 

্ ৬ ধ্যান । ২:15 সু 

0. 

ফল মাগ্মোতি দশ! ঝা ষং 

ভূত্ব। ক্রমান্মোক্ষ মবাপুষাহ জা! বা 
াল্গুদামলপক্ষস্য দ্বাদশ্যা" নি-. 
ষতঃ শুটিং পূজবিদথা বিধানেন | 

রতো হরে বিভব, 
তোজিকট্দেবঃসনাতনঃ। মর্ঘ- 

॥ পাপ বিনীশাষ বিষ মেঁপ্রীযতা! 
' মন্ত্রেণ!- |. 

নেন রাজেন্দ্র গোবিন্: জীষতা । 
লিডিঠ গনবা* ভক্কো হসি গো- | 
স্বামী গ্রোবাষো৷ খোক্কভালবহ ; 
কামর নিত্য সমেপাপ* |. 

| বু সি এ লোকে মহীষতে ক] বৈ- 
৪]. শাখস্য ত মাসস্য গ্জযেমমধুসূ- 

২৭ পধ্ যথা খা ূর্বোক্তবিবিনা রাজন্ 
রি ইসাণা“দশা- | সৌবর্ধ" মধূসদন*! জলঙ্গস্তে 
নাঃ নে বর সা নন তৈ. সত রা ুপ্দনণ। জল 

মিতি মধুধেনুমভাবাচ্চ শক্তি- 
০ পাত্র মেট 1

 দা যৎ্ফল 

মাছোতি তদিহৈকমনাঃ 
» নও 

ূববনি বপাগ নি 
স শা হা 5৭1 বর্ততে লকল* হত্বা 

রণ 

| নর 



হন ্রাহ্ষণান্ ভোজযেত্তঃ1 |. ইহ 
ততঃ প্রদক্ষিণ" বর্ধযাত দ্ধ! দে চা তং বলি, ॥ 

০০ যা না মু যখোপগান্। গন প- কঃ ্তিহ | লু খেনু* ক তত ৫ চা াৎ 

_ পিলান * সহস্স্য লগা -্তব থাশক্ত্যা চ'দক্ষি- 
৯ এ নি বডি বাণ ॥ পুরা প পাপ পমিহ, 

ভক্তিয তা জনমত যু] তৎ্সর্ধ* বিনি- 
তাবদেব স স. হত্যাণ্ড পরত্র চ শুভা* গতি* |! 

ব তৃযা+; &] আবণস্য তু মাসস্য দ্বাদ- 
শী"! রর - 1 শ্যাং শুরুপক্ষতঃ) যঃকিপেমি- 
বীষ্যত্রি- | বতোভূত্বা সমুপোষ্য জনার্দদন 

মথো যা ॥ | সমর্চযেৎ যথাশক্তা। পূর্থো- 
| ক্রবিধিন! ততঃ? ধেনু* বর্ষগ- 

ক্র .  গোপেতা* আ্ন্মণাষ নিরবে 

প্রীণষা | ্ বণ লোকেভাঃ ৮১০৭ 7 
া [৮ ্ি গান মারি শ্রীধরোদি 

| এ দেব সঃ ্্রিকেতনঃ ॥ 
সপেষস্য বঙ্গ শ্রীযতাহি শ্রিষঃকাস্তে। গতি 
হাঁ] রি র্ ৃ রর | ৃ মিং টা দদাতু মেঃ ৰা" দশ- 



_ ু ক্কাধেনু টু মখো । দদ্যাৎ বখাকি- 
. ভববিস্তরাৎৎ ). 
শাহ স্তেষা নীশো জগঞপতিঃ॥ ; 

্ ক না রর বম দা তি 

[৭ দ্ধা ক্তি সম. . 
হি, মু তৈ্তথা লা 

রঃ করোতি কর্তৃ তে রন টু হা] |] ন্ না ্ঃ ৰা 

যীকেশ* ভূতে শ্র্বাব্য 

ব্য গাহ 
৭ ঠা 

বিঝুলোকে ফহীযতে।। ৬ ঘা-, হো 8 
ফ্যৈৰ ] লক, গানৈর ॥. ইক রকি রঃ 

কার মর্ধুনা ভ্রাক্ষাখোটৈঃ সু. 
ডিখৈঃ।: দঠের স্য সঞর্ধতা রর 

১ 

এই 

১ 
হি ”.? 

চু ্ 

1 

খন রে দল ঃ ॥ ৪০৮৭১] 
রা 

সি ৬ 
[৮ 

স্বপতো ষস্য ব্ধসঃ 11 | নির দুলে ৃ 
২১৫৭, 
এ আ্রীফতা*পদ্বলাভো মং 
। চোপশাধাতু।, 

ূ 

চা পা রা 
'* ছবিটি: 7 ». হি 1 8 ৯. . 

এ রা 5. ! 5 না 2085571587, 2:12 ১ ২ পা ৮. ৮). রি ৭1 & ৩২ 7? 308 5 52 ৫ | 
৪) 7 

॥ | &. সিটি, 2 ট । রা 
৮ 

্ [নতঃ।. || 5 ঃ ॥ ৃ ৬ 
ঢা / নে 

. ঃ নী ্ 
| / & টি , | 1 ” ॥ ॥ ) 

চা 1.) 
্ 

£ 8 ১৮7 
১) ৫ 

| 

শ্রণযাষি সুসংগ্রীতো। রস পাপ নি ]. প্র ্ পু নং ূ 
। এবং প্রদক্ষিণ কতা | দ্য দী্গ ফু 

অঙ্র্িকালবণেনচ হদ্যাভ্যাৎ 
শ্বেত রক্তাত্যা* চন্দনাত্যাঞ্চ সর্ব- 
ছা? জ্ুমালক্রকাভ্যাঞ্চ: রক্তসু- 
[ বৈ সকককপৈ:11 1. . তথা.নানাবি- 

[ভব্যে বীরটিক্রিষাঘনৈ 
[লালন ব্যতীতায়ান্া. 

ভাত, 11 ঘশ্যা; মরুপোদযে | আাস্বানদী- ' . 
রা ধা রন বত পর যে 1 (ছে পু প্রতিন" সাগষে, রর 



৬২ 
নয 

তত । সট্ বত, স্পটে ঃ রদ্যাণ। 
তামা, রা সুবর্ণজ1"]! বৈ-] 
রী প্র তিম। যত্র চিত্রে সপ্ত! 
চিত, ভর বে তত্র ানাদি পু ৰ 
জ।চ. বেদ্য।* কা রা চবিকবে 
লা ঘৃ উঠ মধূন!ত 
দনভ্তরৎ] দু | ক্রীরেণ চ ততঃ, 

গঞ্চগবোন শ শীঁবিৎু।! উদ্র্ড 
ন* মাযচূর্ মধুর ।মলক।। 

রৌধ্* কালীযকটৈব নার 

বি 

(চিট । 

সম কও ভি শি 

টে 

কি ও 

এ 

তু 
সাপ াশিসপিশপাশািঁি 

টা 

র্ 
5 | 

মাতৃলঙগরসৈ স্তথ;| সঙ্জো যয রঃ 
সর্বণদ্ধবা নর্ধবীজানি কাগানত |. 
মাঙ্গল্য।ণি যথাল।ভ" রত্রীনি চ: 
হশোদব 1 ভৃত্তিদঘে কৃত মৃচ্চ 

বশে ছু! ভগ) ন নই রা দাগ 

হি ভদ।ত। 

স্তথা পর্ব 

তে চি ও 

1৮ বরন 

। এতাভি 

সাপ্য দেবেশ যা পোলো, 

চনা” *ভা”। ভতত্ত কলসা 
দ্যা যথা প্রাপ্ত” স্বলক্কৃতাঃ ॥ 

জ'তীপল্াৰ নযুক্তাঃ নফলাশ্চ 
সকাক্চমাঃ। ৷ প্ুণ্যাহ বেদশব্দেন | 

পণ! বেণ রবে চা) শকেন, 

5 রানা ই মাগধ বন্দিনাৎ। | 

নি শু ণ্ গে [বিন্দ" স্ননূলি । 

বব 
দিন ৭ 

এ 

(৬ 

শ শশী ১০ শীশা্াশীটি তি ০ শশী পাশা শিশির তা 

খ 

[তক 

2222৯ 244) খটি 

নি 

চা 

হানা 

প্র" হৃলকৃত"।! সুবাস, গুজাষে- 

তস্ত সুবনোতিশ্ঠ দহটৈঃ। ৷ দী- 
গৈ ধূপে শনেজৈদ্ৈশ্চ পাসে; 

ন তু ভূরিণা 1 নানারত্ুপ্রদা- 
টনশ্ হে [মিঃ পুখোঃ সাদক্ষিণৈঃ 

1বমোভিভ্ ভূষণৈ হাঁ দৈত্য গেৌঁভি- 
রশৈর্ঘ জৈ রপি | ত্রাহ্মণ ঃগুজ- 
নীযাশ্চ বিষ্ঞো রাদ্যাঃ সূমৃত্ঠ য্ঃ 
! বিষ রান প্রসূপ্তপ্য দামো- 
রত” যতঃ1] ত্রন্দাওম্য চ তে 

নন দাসোদর ইতি স্মৃতঃ। দা- 
খোদর ইমা” ধেনৃ* গুহাতু স্ব 
ম্বেহি॥ দ্বিজকপেণ তে বিষে 
গ্রকুত্যেষ। সনাতনী! ইত্যেৰ্ 

পৃথিবীদানাৎ ফল” প্রাঞ্গোতি 
মানবঃ 0 ও সুবর্স্য নহাথেনুৎ দত্ব। 
নৃপবরোত্তমঃ | হত্বা গাপান্যশে, 
যাণি শতজন্মাস্তরাণি বৈ! বৈ- 
কব" লোক মাগ্সোতি ও 'দ- 
শ্চভুর্দশ। সধ্যগত্র ব্রতে চীর্ণে 
সপ্তজন্পানুগ*ফল"॥ দরদীতি ভ- 
গবান বুক শমান্ মোক্ষ" ন 
রেশখর। ব্রাঙ্মণান ভোজযে্ড- 

ক্তা। রে গরুচ্চাবচৈ রূপি | ততঃ 
প্রদক্ষিণ” কৃত্ব। যথাশক্তা। চ দ- 

ক্ষিণা"। কলসান দ্বাদশৈবৈৰ" 
 ব্রাঙ্গণেভাঃ প্রদাপযেৎ্চ]] বন্ত্রে 



৬২৭৭ 
সুনাম সুনিষ 

ণাবেষিতগ্রীবান্ হেনগভে প-॥ শ্চৈনা কীর্তবে, পুণ্যাৎ শৃণু 

শোভিভান্। দধি ক্ষীরযৃতাণশ্চৈ / যাৎ দাদশীণনরঃ| তাবু তী 

বসগুডান্ নৃগ ভূরিশঃ ৷ শক্তি | গচ্ছতঃ বর্গ কর্তা বিকপুর্র- 
থা তথা দ্যা ভক্তি রেবাত্র । জেৎ! ইতি বহিপুরাণে সুনা- 
কারণ। প্রসঙ্গেনাগি যো রাজ- |! মদ্বাদশী নাষাধ্যাযঃ | 
নসুনাসাদশী- রঃ! করো; ; জুনারঃ পু শুনীস্তন্য"1 সর্প, 
তি পুণ্যতাগী ম যথা দৈত্যোস্ত, ওঃ1| কলবিষ্কঃ। ইতি মেদিনী 
বোবলিঃ। এব* যঃ জরুতে রাজন্ । সুনালকঃ পু* বকপুষ্পবৃদ্ষঃ ! 
সুনামদ্বাদশী"নরঃ॥ রাজমূষ- | ইতি শবচত্ট্িকা॥ সুন্দরমাল- 

ূ 
ৃ 
ূ 

স্য ঘজ্ঞস্য কল” সমধিক" তবে যে তরি 

| সর্বদানেষ যত পুণ্য ্ চ পথ্য" । সুাসিক! স্ত্রী কাকনাসা!ইতি 
তপোবনে | সর্বতীর্থেষু যত পু রাজনির্ধনটঃ] শোভননাসা 
পা" তত পুণ্য" সমুদ হৃত”। গাবো । তদযুক্তে ত্রি ৷ 
দ্বাদশ দাতব্য। বস্্রযুগ্মানি কাঞ্চ সুনাসীরঃ পু” ইন্দরঃ! ইত্যমরহ] 
ন। অলাভে চৈব গা মেকাণ। সুনাশীরশ্চ 11 
পাত্র“বা স্বর্মরণ্যূতণ। মাসে মাসে ুনি্বাস। ভর জিঙ্গিনীবৃক্ষঃ 
হথ বাগ্যেবণ্চঞ্চল' জীবিত" যতঃ ইতি ভাবপ্রকাশঃ | 
| বহৃবিমা হি ধর্মাসয কণ্তু শ্ছিদ্র" গ পু” বৃদ্ধবিশেষঃ 
নাতে! এতজন্ঞাত্ব। সম: ইতি ভ্িকাওুশেষঃ ]] 

ধাবী ন তত্র গুপযেন্মনঃ1] |নতক্য | জুনিশ্চিতঃ ত্রি সুন্দরনিশ্যবি 
বিস্তলাভোস্তি ভক্তিগ্রাহো হি] ষধীভূতঃ ইতি হলাধুধঃ 
কেশবঃ ॥ অনেন বিধিন। যু | সুনিষণ কী সুনিষঞকশাক, ] 
দ্বাদশী”প্রতিবৎ্সর”।! কত্বান- |; ইতিত্রিকাগুশেষঃ॥| 
রঃগরণযাতি বিফ্টুলোক মনান, রিজ কী শাকবিশেষঃ ॥ 
য”। সুনামদাদশী চৈব ত্রতানা- | সুযূদী ইতি ভাষা। তৎপর্যাধঃ 
মুত্তম। নৃগ ্ আদ্যা নরৈস্ত ক ৰ বি না *-। | মুন 
ব্য! তোষযাপ্ত জনার্দন। মর যঞ&ণ ৩ ১851 ইতি ত্রক 

এসি 

সত 



২৬২০৮ 
জুনে) 

শেষ অন্য গুণাঃ। অবি-। | 

বন্দর 
সি 

ফও। শোভন নৌ রর যয বা 
দ।হী ভ্রিদোষত্বঃ সং্গ্রাহী সু | ইতি বহুত্রীহি সনাস নিজ্গমঃ 
নিষ্রকঃ; ইতি রাজবললভঃ 1) |. 
অন্যৎদিতাবরশব্দে রষ্টব্য"।। 

স্ুনিপ্তঃ ত্রি অত্যত্তপ্তঃ। সু 
পূর্ব নির্পূর্ব তপধাতোঃ জ্- 
প্রত্যযেন নিম্পননঃ 0 

ন্গনীতিঃ স্ত্রী শোভননযঃ 1] প্ুব- 
মাতা! ইতি মেদিনী।) শৌভ- 
ননীতিবিশিক্টে তরি] 

স্থুনীথঃ ত্রি ধর্মমশীলকঃ। ইত্যু- 
পাদিকোযঃ 1 ভ্রা্ধণঃ। ইতে 
সণক্ষিগ্তসারোণাদিবৃ্তিঃ || 

সুনীল" ক্লী লামজ্জকণ। ইতি 
রাজনির্ঘণ্টঃ |! 

ল্গুনীলঃ পু” দ।ডিষঃ। ইতি রাজ 
নির্ধণ্ট2॥! সুন্দরনীলবর্ণস্চ ॥ 

স্ুনীলক2 পু" নীলভূঙ্গরাজঃ॥। 
নীলাসনঃ1 নীলরত্্ণ। ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ | 

সুনীল স্ত্রী অতসী।! বিষ 
ক্রান্তা | জরতীতৃণ*; ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

স্রনু ক্লী জল” শোভন। নৌ 
ধরত্র তৎ সুনু জল*। ইতি মৃগ্ধ 
বোধটীকাযা" দুর্গাদাসঃ | 

| 

বা 
1 

সপ পপ ক পপ পা 

মরা পা 

স্ুনৌঃ ত্র শোভননৌকাবিশি- 

শোভননৌকাধ।” শ্রী | 

সুন্দঃ পু* বানরবিশেষ্ঃ।) ঘথ। 
। জাম্ুবান্ ঝষভঃ সুন্দো বস্তঃ 

শতবলিঃ পৃথৃঃ॥ ব্যুঢানীীকান্চ 

যভ্তাশ্চ জ্রমানাদাষ সৰ্ডঃ ৮) 

ইতি বাল্ীকীষে রামাফণে য্- 
দ্বকাণ্ডে ৪৭ অর্গঃ1) রানদবি- 
শেষ! যথ1 অথ কালে গ- 
মৌ। যুদ্ধে সতে। পুন্দাপসুন্দ- 

যো) যজ্ভবিদ্রকতরী ভৌ ভে 
নৈব দাস্যাদি পুজক্ত"। ইতি 
রামাযণে বালকাণ্ডে ২ সর্থ £ 

সুন্দর” ত্রি মনোহর”) ভঙ- 
পর্যযাষঃ ॥ রুটির" ২ চারু ৩ 

সুসম"৪ সাধু€ শোভন” ৬ 
কান্ত"৭ মনোরম”ণ৮ রুচ্য*৯ 

মনোজ্ঞ” ১০ মঞ্জু ১১ মগ্গুলৎ ১২ 

৷ ইত্যমরঃ1! মনোহারি ১৩ 
সৌম্য”১৪ ভদ্রকণ১৫ রমনীয- 
১৩ রামণীষযকৎ ই ইতি তঠা- 

কা) বছর” বন্ধর ১ পে- 

শল” ২০ পেসলত ২১ বান” ২২ 

রামণ২৩ অভিরান" ২৪ নন্দি- 
৩০ ২৫ 5 ৬৬7 ই(তি শবা- 

রঞজবশী॥ বন্ভ ২৭ হারি ২৮ 



৬০৫০৭ দানি 
তি দ। | সা | 

ও রশ ৭, টু ৮০ পু 

স্বর?” ২৯ ৪৮ ৩৬18১ সস ঘা ৮১111 1৮৮৮4 1 উকি ও 
* পচ. পর) পন ৩ ক 1 সি 6১111 ( | ১ ৭ | ইভ জনি 
হারা হার | রি ভিন হা ৩১1 ইনি জটধরঃ 1 কল্পজ্রমঃ | আুস্তভে | ইডি দুর্থা- 

সুন্দরঃ পু কাদরেবঃ। ইতি | দাসঃ | 
কেচিৎ! বৃক্ষবিশেষঃ। সুঁদরী : জুস্বন্ রি যক্ঞকর্ত।! যথা! 
ইতিভাষা! যথা। জদ্ব বোল সুঞ্ঞে| যজ্ঞসযোগে | অর্থে যু 
খদির পিন্ববারাশ্চ সুন্দরঃ 1] ৃ  বত্তঃ] সর্দে যজমানাঃ সত্রিণঃ 
এষা মন্যতমা কনর" নির্মলানু-; ইতি পিদ্ধান্তকে টীমূদী 1 
নিভাবষেৎ। ইতি সুখবো ধা সুপরকঃ পু* সুগন্ধ্যাযুঃ। ইভিশব- 

সুন্দরী স্ত্রী নারীভেদঃ। ইত্য- | চক্দিক!! শোভনপরিণতে তি 
মরঃ | : সু উনস্ভি আর্জধতি। স্রপত্র" ব্লী ভেজগত্র"। ইতি 
মনঃ ইতি সূ নরী। উন্দবী ক্লে ৷ শবাচভ্ডিকা ॥ 
দে সুগূর্বঃ নায়ীতি অরঃ নিপা. | (সুগন্রঃ পু" আদিত্যগল্রঃ পলি 
তনাদূল্ো পঃ নদাদিত্বাদীপ্ ॥। বাহতৃণ1 ইতি রাজনির্ঘন্টঃ || 
বপলা বণ্যসম্পন্না সুন্দরী। ইতি: সুপত্রকঃ পু* শিগৃঃ। ইতি রাজ- 
তপ্টীকাযা* ভরতঃ1। তরুতেদঃ। ৷ নির্ঘন্ট2 |! 
ইতি মেদ্রিনী॥ হরিদ্রা। ইতি  ুপন্। স্ত্রী রুদ্রজটা।! শতা- 
শব্দচন্দ্রিক | ত্রিপুরসূন্দরী! বরী॥ পালক্যৎ।]। শমী! শ! 
বথ।। অঙ্গুষ্ঠ নাগিকাযোগ্াথ : লপণঁ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 11 
বামহস্তম্য পার্বতি। তর্পযেশড সুপত্রিকা স্ত্রী জতুকা। ইতি 
রী দেবী” সমুদ্রাঞ্চ সবাহ্-. । রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
"॥ ইতিভন্রপারে হ্রদ, (স্থগথঃ গুণ অন্সার্গঃ। যথা! 
রর যোগিনীবিশেষঃ || অঙ্গথ ভৃতিগন্থাশ্চ সুপশ্থাঃ 
যথ।। তাবন্মন্সৎ রা যা সগথোপিচ 1 ইতি কারা 
যাবদাযাতি সুন্দরী! সা ূঢ* | বলী।। শোভনপথযক্তে তরি | 
সথকেন্দ্র নিশীখে যা তি নি. | সুপধা। জী শ্রেতৃচিল্লী। ইতি 
শ্চিত"]! ইতি তত্রৈব যোগিনী-। র রাজনির্ধন্টঃ।) সৎ্খাদ্যে তরি] 
সাধনপ্রকরণ* 0  সুগন্থাঃ পু* ম্পথঃ। ইতি 

:-্টাঁাীী 



হিড়ি 
স্গণ। 

শব্দরদ্্রাবলী || 
স্ুপদ্ধাঃ পু" গদ্মনীভদত্তক্কতব্যা 

করণবিশেষঃ। যথা ধৈর্ধ্যাব, 
ধেয” ধীরাঃ ভ্রীপদ্ধন। 'ভনিবে, 
দিত! উক্ত ব্যাকরণাদর্শঃ 
জুপদ্দ স্তস্য পঞ্জিকা ততো 
1হ বালবোধাষ পগ্রযোগাণাঞ্চ 
দীপিকা]! উগাদিবৃন্তী রচিতা। 
তথ। চ ধাতুকৌমুদ্ী॥ ইতি 
দ্রীষপরিভ। যাবৃদ্তিঃ 1 শৌভন- 
পদ্ঞ্চ। শোভনপদ্মৰি শিষ্টে ব্রি 

স্ুপস্মা স্ত্রী রচা!। ইতি শব্দ- 
চক্দ্রিক ॥| 

জুগর্ণঃ পপ 
স্বর্ণচিডপক্ষী।। কৃতমালকবৃক্ষঃ ৷ 

ইতি হে দিনী 1 শোভনপর্ণ- 

বিশিক্টেত্রি 1 
জুপর্ণকঃ পু" আরব্বধবৃক্ষঃ। ইতি 
রুমাল )) সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ । ইতি 
জটাধর€ | গরুডঃ1 ইতি হেন 

চক্র 1 
সুপর্ণকেতঃ 

হলাযৃধঃ ) 
সুপর্ণা স্ত্রী পদ্ধিনী। ইতি শব্দ 

মালা] 

৮৪ াখ্যঃ পু নাগকেম্পরঃ | 
'ত ত্রিকাণুশেষঃ | 

পু” বিষুঃ] ইতি 

- শশী 

গরুডঃ! ইত্যমরঃ 7 

৬২১০ 
স্পা 

| সপর্ণিক স্ত্রী ম্বর্ণজীবন্তী।। প- 
র লাশী।! শালপরী॥ রেণুকা 1! 
1 বাঙ্গচী। ইতির 'জনির্ঘন্টঃ |! 
। ্প্নী স্ত্রী কমলিনী। গরুড- 
৷ মাতা! ইতি মেদিনী 1! 
,স্ুপনীতিনষঃ পু গরুডঃ। ইতি 
7. হুলাযুধঃ | 

তা] স্লপর্ব। পুণ দেবত1। ইত্যমরঃ1 

রা 
]. 

] 

বাণঃ।) বশ | পর্দ 0. ধুম 
ইতি মেদিনী 11 

স্পর্ধা স্ত্রী প্রেতদূর্ঘ। ৷ ইতি রাজ- 

১১৪ || সুন্দরপর্থবিশিষ্টা চ 
ক্লী বিভ্লবণণ। 

চিপ 1) 
সাজ ক্লী যোগ্যবাক্তিঃ। তত্র 

. দানবিধি ধথা। তস্ম।ৎ সর্থাত্ম 
মা পাজ্রে দদ্যাৎ্ কনক দক্ষিণ! 
মিতি! সর্ধেষা মেব পাজাণাৎ 
পর্* পাজ* মহেশরঃ গিতস্তও 

ভ্রাধতে যস্মাদতীব নরকার্ণব। 

. 

স্পেল ৩ 

ইতি 

দিতি ॥ পাজ্রাণ্যাধ্য।ত্িক1 মু. 
খা? বিশুদ্ধা শ্চান্সিহোত্রিণঃ 1 
দেবতাশ্চ তথা মুখ্য। গোদানৎ 
হোতদুত্তম মিতি॥ সর্থত্র গুণ- 
বদ্দান” শ্বপাকাদিস্বপি স্মৃত” ॥ 
দেশে কালে বিধানেন পালে 
দত্ত” বিশেষতঃ শালী িটিশিশটাশীীশীশীশীশীঁটািিতিিিি শাটাশিাািািতাশ টির সপ 1 পালে বিদ্য। 



৬২১১ _ 
সুপার নুপুজি 

তগস্যাদি গুণযুক্তে। ইতি চ| তিসদাহিতান্ পুনরাশ্বাসষন্ 
প্রাষশ্চিভততত্ব॥। অগিচ। ত( প্রীত ইদ*বচন মত্রবীৎ॥ অহ 
স্মাৎ সর্বাত্মন। পাজরে দদ্যাৎ , মস্মিন্ গিরৌ দুর্গে বহুযোজন 
কনক মৃত্তষণ। অপাজ্রে পাত- | মাধতে। চিরামিপতিতো  বৃদ্ধঃ 
যেদ্দত্ত” সুবর্ণ নরকাণবে 11 ক্ষীণপ্র।ণপরাক্রমঃ 1 ত" ম। 
ইতি শুদ্ধিতত্ত 111 শোভন- | মেব” গতঃ পুক্রঃ সুপার নাম 
ভাজন”। শোভনঞ্চ তত্পাজ নামতঃ। আহারে যথাকালৎ 

ঞ্চেতি ইতি কর্মধারয সমাস বিভর্তি গততা* বরঃ॥ ইভি 
নিষ্পম্ন”! উত্তমপাল্রযুক্তে তরি; বাল্মীকীষে রামাষণে কিছ্ছিন্ধা- 
॥ শোভনপানভাজনে এক ত- | কাণ্ডে ৫৯ সর্গ? | 
কারবন্ধ [ সুপার্্বকঃ পু” চতুর্বিশতিভাব্য- 

জুপানঃ ত্রি পানযোগ্যঃ। সুখেন 7 হদন্তর্গতঅর্থদ্িশেষঃ। ইতি 
পীযতে হসৌ আতো হনো। ] হেষচন্দ্রঃ | গর্দ্দভাগবৃক্ষঃ ॥ 
হ্দরিদ্র ইত্যনেন কম্মণি অন- | ইত্যমরঃ 11 
প্রত্যযেন নিষ্পন্নঃ! ইতি মুগ্ধ ; সুপিহ্ৃল। স্ত্রী জীবস্তী॥ জ্যো- 
বোৌধব্যাকরণণ |! | তিষ্মতী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 

সুপার পুত চতুর্ধিশতিবৃন্তাহ- ; স্ুপীডন* ক্রী সুষ্ঠুমর্দনণ। গ।- 
০০০৫ ধু টি কে রি 

দ্তর্গভবৃত্তাহদ্বিশেষঃ। ইতি । চাপা ইতি ভাষা । ইতি কেচিৎ্, 
হেমচন্দ্রঃ।॥ প্রক্ষবৃক্ষত॥ ইতি ৃ সুপীত" ফ্রী গজ্ভরণ। ইতি রাজ- 
রাজনির্ধপ্টঃ0 পক্ষিবিশেষঃ1 | নির্ধন্টঃ 0. 
সতু সম্পাতিপুক্রঃ ৷ ধথা। নি-। সুপীব। ত্রি শোভনপানকর্ত। ! 
দ্ধিপক্ষ” সম্পাতি" বানরাঃষু ] সুষ্ঠুপিবতি ইতি সুপূর্থপাধাতোহ 
মহৌজসঃ। ইড্যগক্রম্যক্ব সী-; ক্বনিপ্ প্রত্যষেন নিষ্পন্নঃ। ইতি 
ত। কেন ব৷ দৃষ্টা। কো বা হরতি : মুগ্ধবোধটাকা যা” দূর্গাদাসঃ 11 
মৈথিলী”। তদাখ্য।ভু ভবান্। ুপুটহ পু কৌলকন্দঃ] ৰিব্ট- 
সর্ব"গতি ভব বনৌকসাণ॥। স। কন্দঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1] 
হরীন্ প্রতিষণ্দুক্তান্ শীতাশ্র-। সুপুভ্রিকা স্ত্রী জতুকা। ইতি 



৬২১২ 
নুপুর | সুপ্তি 

রাজনির্ধনঃ |... |1জুগ্ ক্রী _লিদোতরপ্রযুজ্যমান- 
পষধর স্ত্রী স্থলপন্মিনী; ইতি প্রত্যবিশেষঃ] স তু সপ্তনী 

রাজনির্ধন্টঃ 1 বিভক্তে ববচন। ইতি মুদ্ধ- 

সুপুষ্প, ক্লী লবঙ্গ”। ইতি শব্দ. : বোধব্যাকরণ1। সুপন্নদিব্যা- 
চক্দ্রিকা। আহুল্য"] প্রর্দো ৰ করণমতে একবি'শতি বিভক্তী- 
গপীক" | তুল"! ইতি রাজ 1 না সণজ্ঞা | 
নির্ধন্টঃ শ্রীণা” রজঃ] যথ।। । সুপ্ত" ক্লী সুসুপ্তিঃ। তত্পর্যযাযঃ 
সৃপুষ্পৈ রাহী দ্সুমধনূষে। ; |সাধিকা ২। ইতি হেমচন্দ্রঃ 1] 
মনি দর মহে। পুরো ধ্যাযন্ ধ্যায-। সুপ্তঃ ত্রি নিডিতঃ! তত্পর্য্যাযঃ 
ন্ যদি জপতি ভক্ত স্তব মনু" 1) &নিত্রীণঃ ২ শধিতঃ ও। ইতি 

ইতি তত্ত্রধারঃ | ৃ হেম্চন্দ্রঃ0 তস্য বোধনে বিদ্ধি 
লুপুষ্পঃ পুশ রা পা নিষেধৌ যথা! শ্মধত স্তুষিতঃ 

ৃ 
লিতাগাদার ইতি ভাষা! ইতি / কামী বিদ্যার্থী ক্াযকারকঃ ! 
শৃব্দচন্দ্রিকা | শিরীষঃ1| হরি-। ভাঙারী চ প্রবাসী চ সপ্ত মং 
দ্রুঃ॥| রাজতরুণী। ইতি রাজ-] প্তান্ প্রবোধযে্1% ) দি 
নির্ধন্টঃ। ক। ভুমরী সর্পো রাজা বৈ বা- 

সুপুষ্পিক ভ্ত্রী পাটলা॥ ইতি | লকস্তথা। পরশ্থাপি চ মুর্খম্চ 
রাজনির্ধন্টঃ | সপ্তসুপ্তামবোধযেও্ |. 

ন্ুপু্দী স্ত্রী শ্বেতাপরাজিতা 11; স্ুপ্তঘাতকঃ ত্রি হিশদ”! তৎ- 
জীর্ণকপ্জী 1 শতপুষ্পী!! নি- 1 পর্যযাষঃ ৮ দশেরঃ ২৮ ইতি 
শ্রেষা।! ড্রোণপুষ্পী; ইতি | ত্রিকাওশেষঃ | | 
রাজনির্ধঘন্টঃ॥| কদলী। ইতি ! সুগুজনঃ পু* অর্থরাত্রঃ! ই 
শবচন্দ্রিক। |] জটাধরঃ1 নিজ্রিতলো রা )! 

সুপুরঃ পু* বীজগুরঃ1 ইতি ; সুপজ্ঞান, পা ্বপ্নঃ!ইভি জ. 
রাজনির্ধনঃ ॥. জপ্তবিজ্ঞান* টাধরঃ 1! 

স্ুপুরকঃ পু” বকপুষ্পবৃক্ষঃ॥ ইতি | স্ুপ্তিঃ স্ত্রী স্পর্শতা ৷ নিজ। 1) 
 হ্বত্রমাল। ॥.  বিশ্রস্তঃ]) শযুনণ। ইতি মেদিনী 

পপর ৯ 



৬২১৩ 
ব্প্রভা। 

স্ুপ্রতিভ। স্ত্রী মদির|! ইতি] 
রাজনির্ধন্টঃ3) 

প্রতিষ্ঠা স্ত্রী পঞ্চাক্ষরাবৃভি- 
চ্ছন্দঃ! সভুদ্বিবিধঃ! পঞ্ভিঃ । 
প্রিষাঁচ। যথা! উক্থ ত্যুকথা 
তথ। মধ্য! প্রতিষ্ঠা সা সপূর্ধি- 
ক]। গাযত্রীচ তত শ্চোঞ্চিগ-] ূ  
নুষ্ট্প বৃহতী তথা; গঞ্জে 
রুদাহরণ, তচ্ছব্দে জ্টব্যৎ টু 

ূ 

প্রিষাযা যথা! সলগৈহ প্রিষ। 
| ব্রজগুবে। বিষ টিলা ঃ । 
অভবন্ গ্রিষা রবৈরিণও 0. 
ইতি টি ॥ সন্দরপ্র-, 
শণ্সাচ ৃ 

সুগতিঠিতঃ পু* উড্ম্বরবৃক্ষ |. 
ইতি রাজনির্ধপ্টঃ || সুন্দরপ্র ূ 
তিষ্ঠাযৃক্তে ত্রি 1! র 

সুপ্রতীকঃ পৃ ঈশানদিগগজঃ1 
ইত্যমরঃ ] শিবঃ | কামদেবও]। 

ইতি কেচিৎ 1 শোভনাক্ণ।| 
ৃ 

| 

তযুক্তে ত্রি 7 ূ 

স্গগ্রাভঃ পু” শুর্লুবলঃ? ইতি 
টা জ্্ঃ] মুন্দরগ্রভ।যু্তুত্রি । 

প্রভ। জ্বী বাঙ্গতী! ইতি বলাজ- 
শনি || জগিজিহ্বাবিশেষঃ ্ 

যথা জুপ্তুভ। পার গ।ভ। বাং 

রণ্যা" দিশি গর্ত] ইতি 

ূ ্ | 

| 

জা 
৩ || 

প্রভা! 
তন্ত্রারঃ 1 শোভনদীপ্তিশ্চ। 

সুপ্রভাত" ব্লী লও 

কালঃ1! প্রাভাতিকপাঠ্যম্গল- 
বাক্য"! যথা! সুকেশি রুবাচ। 
ক্িৎ তত সৃপ্রভ ভাতৎ শহরে 

মহা 'আন।॥ প্রভাতে ঘৎ গঠন, 
ত্য] তে পাপবন্ধনাৎ্ || 
ঝষষ উঃ আতা” রাক্ষল- 
শ্রেষ্ঠ সপ্ত রা হরোদিত” ! 
ক্রু ন্রৃত্ব। পঠিত্ব। চ সর্বপাগৈঃ 
প্রমুচ্যতে ॥ ব্রন্ধ। মুরারি স্ত্িপু: 
রাস্তকারী ভানু শশী ভূমিসু- 
তো বৃধশ্চ। গুরুঃ সশুক্রঃ সহ- 
ভানজেন জর্বন্ত সর্ষে মম সুপ্র- 
ভাত”1! ভৃগু ধবরশিষ্ঠঃ ক্রতু রঙ্গি- 
রাশ্চ মনুঃ পুলস্তাঃ পুলহঃ স- 
গোতমঃ। ব্ৈভ্যো মরীচি শ্চ্য- 
বনে। হমলোক্ুঃ দর্ধন্ত সর্থে মম. 
সুগ্গভ।ত”।! সনত্ফমারঃ সন- 
কঃ সনন্দন্ঃ সনাতনে। গ্যাসুরি 

পিক্লৌ চ। সপ্তত্বরঃ সরসা- 
তলাম্চ জর্থন্ত সর্ধে মস সুপ্রাভা- 
তৎ)। গৃথী পগন্গা সরলা স্ুথা- 

পঃঅল্পর্শ বাষু জঁলিভঞ্ তেজঃ 

| নভঃ সশব্দ" নভত। স্হৈব গ- 
খত সর্থে মম সুপ্তি” সপ্তা- 
নাঃ [শ্চ নপ্তর্যষে। প্রঙ্গলাচল 



৬২১৪ ূ 
লপ্রযে। বন্ধ 

_. হ্বীপবরাশ্চ সপ্ত। ভূরাদিকত্বা সল পু, সুখলত্যঃ। সুপূর্ 

_ ভূবনানি সপ্ত দরযনত সর্বে মম | প্রপূর্থ লতধাতোঃ খল্ পরত্য: 
টং সুপ্রভাত"! ॥ ইথণ প্রভাতে পর | যেন নক্পমঃ। ইতি সিদ্ধান্ত 

"পবিত্র" খই সম্মরেদা শৃণু ) 'কৌমুদী 

স্বা্চ ভক্ঞা। দুহস্প্ননাশো নু জুপ্রলাগঃ পু* সুচনণা ইন 

সুপ্ধভাতে ভবেচ্চ সত্যৎ তগ- | ম্রঃ) 
| 

বশুপ্রমাদ্াৎ 0 ইতি বাঁজন- সুপ্রসমঃ পু* জবেরঃ ইন 

পুরাণে ১৪ অধ্যায়] 
৷ মালা সুপ্রসাদধুক্ে 

জপ্রভাতা জ্্রী নদ্দীবিশেষত ! সদর গু" কব? বরকঃ। ইতি 
যথা! অরুণা সৃঘণা আঙজিরসী রাজনির্ধণ্টিহ 1... 

সাবিত্রী সৃপ্রভাতা ধতস্তরা স- | জুপ্রসরা ভ্্রী প্রসারিদীলতা 

ত্যস্তরেতি মহানদ্যঃ1 ইতি শ্রী, ূ ইতি রা'জ নির্ধঘ্টিঃ | 
ভাগবতে €ক্ফন্ধে ২ অধ্যায়ঃ 11 | স্ুপ্রসাদহ ৭ শিবঃ। ইতি 

শোভনএভাতযৃতারাত্রিশ্চ ॥ ত্রিকাগশেযঃ॥ সুগ্সমত। চ 2] 
সুপ্রযুক্তঃ ত্রি শোভনপ্রযোগ_ ] সুপ্রিযা স্তর সন্দর্াদ্য। ৷ অস্যাঃ 

বিশিষ্ট £ সুপ্ত পর্থ যুজ ধাভোঃ ূ প্রমাণ" সৃভগাশবে দ্রব্য” 
কত প্রত্যয নিষ্পন্নঃ |] 'স্ুফলঃ পুশ কর্ণিকার2)! দাতি- 

। 

] 

প্রযুক্তশরঃ পু কতহস্তঃ! ইব্ডি মঃ || বদরঃ 11 মুগ? ইতি 
হে ফেজ, ) রাজনির্ধণ্টঃ 1] কপিখঃ। ইতি 

[গবিশ্নিখঃ পু* সুশিক্ষিত, শব্চ্রিকা 1 শোভনফল- 
০৯৯৬২ সাধ্য সাধন ক্ষ | যৃক্তেত্রি | 

মন্বাৎ শোভন প্রযোগো নি- 'সুফল। স্ত্রী ইন্দ্রবারুণী | জম্ম।- 
ক্ষেপো যস্য সসুপ্রযোগহঃ ভা- 1 'ী॥ কাশ্মরী।। কদলী ক- 
দশে। বিশিখো। বাণেো যস্য স; পিলদড্রাক্ষা। ইতি রাজ নির্ধন্টঃ 
তথ।। ক্ুতহস্তঃ সুপ্রযোগবি- ) স্থুফেন* ক্রী সমুদ্রফেনণ। ইতি 
শিখঃ কৃতপুণ্খবৎ | ইত্যমর । রাজনির্ধনটঃ 1 

সুবন্ধঃ পু* তিলঃ। ইতি শব্দ- ভর্নভে] | 



৬২১৫ 
জর্দা স্ুভদ্রা 

চজ্িকা 8. | জুভঙগঃ পু* না রা 
বাসে পু ত্বপবু জটাধরঃ1 
 দেবসুতঃ1 যথা । সুত্হ্ষবাসু [ সুভগ্রঃ পুত. বিষণ! ইতি শবদ- 
_দেবাধ গো ব্রাহ্মণ হিতাষচ)] মালা॥ রাজভেদঃ। ইতি হেম- 
শাস্তি রস্ত শিবঞ্াস্ত ইত্যুস্ভা । চন্্রঃ) শোতনস্গলযুক্তে ত্র 

_ তান্বিসর্তযেৎ॥ ইতি তিথ্যা- ; সুভদ্রকঃ পু* দেবরখঃ1 যথা! 
_ দিতত্বে জন্মাউীপ্রকরণণ] || ব্যোমঘান* দিব্যরথো বিমানে! 
স্ত্রহ্ষপ্যঃ পু" কার্তিকেষঃ। ইতি | হস্ত্রী সুতদ্রকঃ। ইতি শব্দরত্রা- 
7) একেচিৎ 1 বলী!। বিন্ববৃক্ষঃ। ইতি শব্দ- 
সুভগহ পু* টক্কণঃ] চম্পকহ | চন্দ্রিকা]। 

রুক্তাক্নানঃ ॥ অশৌকঃ। ইতি । সুঁভজ্া! স্ত্রী শ্যামালতা। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ শব্দমালা ॥. ঘৃতমণ্ডা। ইতি 

সুভগঃ দ্রি সুদৃশ্যঃ। তথ্ধপর্য্যা-। শব্চন্দ্রিকা ॥ কাশ্মারী। ইতি 
যঃ। চক্ষৃষ্যঃ ২ 1 ইতি হেমচন্দ্রঃ | রাজনির্ধটঃ। প্রীকুক্কভগিনী! 
11 শোভনৈশ্ব্যাদিযক্ঞম্চ 1; সা অজ্জনিভার্য্যা। যথা শ্রী 
গা স্ত্রী কৈবতী। শালপর্নী, কষ উবাচ! মদৈষা রে 

।হরিদ্রা॥ নীলদূর্ধা | তুলদী পার্থ সারণস্য সহোদরা। 
পু প্রিষক্কঃ | কন্তরী। সুবর্ণ ; ড্রানাম ভদ্র" তে পিতু দে দি 
কদলী। ইতি রাজনির্ধবটঃ | তাসুতা।। যদি ভে বরে বুদ্ধি 
বনমল্লী। ইতি শবরদ্্ীবলী 1 | ধক্যামি পিতর" স্বযণ) অর্জন 
পতিপ্রিযা ! যথ। মাগুব্যঃ |) উবাচ! দৃহিতা বসুদেবস্য বা- 
মঘা খক্ষ* পরিত্যজ্য যদ সি” সুদেবস্যচ বসা! বূপেণ চৈষা 
হে গুরু ভবে! তত্রান্দে কন্য- সম্পন্ন! কমিবৈষ। ন ধোহযেও 
কা চোঢ। সুভগা সুপ্রিযা ত || নিবৃত্তশ্চার্জুন ভত্র বিবাহ" 
বেৎ॥ ইতি মলমাসতত্ত্“॥ কতবান্ প্রঃ । পর্ণেতু দবাদশে 

৮ ৮ পপি পোপ পাপ পপ পক 

ূ 
| 

(জপ পপি পা? পাপী পলা 

সভগাসূতঃ পুণ মে'ভাগিনেবঃ1 1 বর্ষে খাগুবগ্রস্থ মাগতঃ। ইতি 
ইত্যমরঃ 1 

মৃহাভারতে আদি বণ ২২১ 
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অধ্যাঘঃ 11 

স্ুভদ্রানী জ্্রী ত্রাষস্তী! বনুল। ; 
ইতি খ্যাতা॥ ইতি রত্মাঁল। ॥. 

স্ুভিদ্রেশত পু অজ্ভ্নঃ। ইতি; 

হেমচত্দ্রঃ 1) 
সুভাঞ্জনঃ পু শোভা ঞ্নবুন। 

ইতি ভব্রতদ্বিকপকোধঃ | 
স্থভাষিতঃ পু" বুদ্ধভেদঃ ৮ যথা 

। কোমাভে। দ্বাদশাস্যশ্চ বী 
তরাগঃ সুভাষতঃ | ইতি ত্রি- 
কাগুশেষঃ1) সুন্দরকাথিতে তরি 

স্নভিক্ষঃ ত্রি সুলভতৈক্ষদ্রব্য 1 
সুলভটৈক্ষযুক্তক [লাদিশ্চ 11 
যথা। দ্বা 'বিমে। পুরুষৌ লোকে 
সূর্যযমণ্ডলত ভদিনৌ।। দ[তান্নস্য 
তু ুদুর্ভিঙ্গে সৃভিক্ষে বস্ত্রহেঘদও । 
॥ ইতি বন: পুরাণে আত্তিকত- 
পোনানাধ্যাঘঃ ]। কিছ! 

কেম নুভিক্ষ* ত্রাণ পীডাঞ্চ । 
নির্দেশে [দ্রাহৌ। ইতি তিথ্যাদি- 
তন্ত্র |! 

নভিক্ষণ স্ত্রী ধাতৃপুষ্পিক।। ইত্য- 
মরঃ 11 

স্ভীরকঃ পু" পলাশবৃক্ষ। ইভি /. 
_ হারাবলী |! 
সুভূঃ ত্রি সুজন্মা!। ইতি ু শ্ধবো 

সি পকিপাশাশপাটী 

শ্রেতে : 

_- পিট 
সক শা ঞ - 

| ইতি হেমটন্জ্র )) 
৷ 

সুমৃতি 
| |তত্সহ্বদ্ধশিত্রি তা 
. জুভুতিকঃ পু িন্ববৃক্ষঃ। ইতি 

রাজনর্ধন্টঃ ॥ ০ 
সজুভূষঃ পু কার্তবীধধ্যগা সতু 
। জিনানা* অষ্টমচক্রবর্তী। ইতি 

ভেমচজ্দঃ 11 
সুভূশ” ক্লী বাঢ। অতিশষ*। 
ইতি শবরত্্রাবলী তদ্বতি ব্রি 
সুজন সী নারী। ইতি জটাধরুঃ 

911 সুন্দরজযুক্তেত্রি |] 
ক্লী পুষ্প” ইত্যমরটীকা- 

1 ভরতঃ 11 

সঃ পুণ চক্্রঃ)) মভ 
9৪ 

মঙ্জল। সা ৪১ 
ডহাতা1 ইতি মাকডিযা ২ ইতিচ' 
ভাষ|। ইতি রত্রসাল। 1! রা 
তাঁ" মাতা! ইতি হেমচজঃ 1] 

অতিশযক্ষেমধ্ক্তে ব্রি ২. 
স্তমতঃ তরি সুন্দর চা নবিষষঃ ॥ 

সু শব্দ পূর্বক মনধাতোঃ ক্ত 
প্রত্যযেন নিম্পন্নঃ 7 

জুমুতিত পু" বর্ভনানকল্পীযাহ্ 
ভেদ211 তৃতকলী যা হস্ডেদঃ ॥ 

সন্দরঘতি- 

যৃক্তেত্রি ॥ শে। ভনসতৌ্্রী |] 

এই ও উউিকসি লু 

বাজ 

৷ সম 
| 

টা ্  

| 

 ঈ 
|| 

]. 

| 
]. 

র 
ৃ 

এ 

ধব্যাকরণ"]| উত কটভ্মেভ্্ী | সুমৃতিঃ স্ত্রী বিষ্ুষশ পত্রী 
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কাউ তা। যথা স্তলে 
বিষ্রশলো | গৃহে প্রাদুর্ভবাম্য-। 
হণ] স্ষত্যাঁ” মাতরি বিভোঃ 

 কন্যাযা" তমিদেশতঃ || চতরভি। 
ভা ত্ভি দেব করিষ্যামি কলি- 
ক্ষষণা ইতি কন্ধিপুরাণে ২. 
অধ্যাধঃ1] অগিচ স্মত্যা, 

বিষ্্যশসা গর্ভ মাধত্ত বৈষ্দবণ। 
ইতি সুমতি স্ত” সুত* লব্ধ মুমনসঃ 
বিঝু*জিকটজগঞ্পতি”। পূর্ণ | 
কামা বিগ্রদৃখ্যানা ভূষাদাচটা 
বা” শত"! ইতি চতট্রৰ | 

সনদূনঃ পু* আমুবৃক্ষঃ। ইতি ]. 
রাজনির্ধপ্টঃ1 

ঝুমদাক্সজা স্ত্রী অপ্মরসঃ। ইতি, 
ত্রিকাগুশেষঃ | 

লুমধুর* ক্রী অত্যর্থমধুরবাক্য"1। 
তুপর্য্যাযঃ1 সান্ভৃু"২। ইতি। 
হেমচন্দ্রঃ 1 অতিশ যমধুররস-। 
যুক্তে ব্রি 

সুমধূরঃ পু* জীবশাকঃ। ইতি 
রাজনির্ধনটঃ পা: 

সুমনঃ পুৎ গ্রোধুমঃ। ইত্যমরঃ রা 
খুসুরঃ। ইতি শমালা | ম 

শশা 

ূ 

শা শীত 

নোহরে ত্রি। ইতি শ শব্দরত্ৰা- 

সুনন| 
উত্তমমনশ্চ। শোভনমনো" 
যুক্তে তরি) 

সুমনঃপত্রিকা। স্ত্রী জাতীপ্রিকা 
। ইতি রাজনির্ধন্টঃ |! 

সুঘনঃফল* ক্লী জাত জীন 
রাজনির্ঘন্টঃ 1 

সুমনঃফলঃ 
ইতি শব্দচন্দ্রিক। || 

পু কপিথবৃদ্ষঃ ॥ 

ত্র গা । ই/দরঃ! 

সূপ্রীত" নন আভি রিতি পগ 
সঃ নিত্য বহুবচনাত্তত্বাৎ্ বজ- 
বচন নির্দেশঃ। ভূমি স্্িষও সু 
মনসঃ। ইতি রহ্রকোযঃ1 বহ্ 
বন্চ সম। সিকতা৷ অগ্মামনসে! 
২গ্ারম ইতি! ভূন্সি বাদনোপি 
৷ ভূগরি ভূরিপ্রযোগঃ। একত্বধ 
দৃশযতে ৷ সুমনাঃ প্রজ্স মাল- 
ত্যোঃ স্িষাণ ন। ধীর দেবদে। 
রিতি মেদ্িণী। মের 
সুনন। ইব বজনশীয। ইতি শু রং 
কপ্রযোগশ্চ! আুমনসঃ ক মা 

মপি পুষ্প, সুনঃ ছসুম নি 
নামমালাদি দর্শনা ] অগ্র- 

ত্যাখোষে দধি স্ঘনলীতি ক্রী- 
বত্ব" ছান্দর মিত্যেকে। ইতি 

তি 

বলী॥ | ৰ ভরত) 

সুনূনই। রী এ ইত্য রঃ) সুমন। রী জা তীপুষ্পবৃঞ্গঃ। ইতি 
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ভননো 

২ শব্দ দ্রত্রাবল 1 
সূ 

মনা ঃ 

চা সু মন্যতে সুষনাঃ অস্ 

| শোভন, মনে হস্য ইতিবা 1. 

ইতিভরতঃ | পণ্ডিতঃ। ইতি 
মেদিনী॥ পুতিকরঞ্জীঃ | ইতি 
শব্দমাল1]॥ নিম্বঃ। মহীক 
রঞ্জিত) গোধুমঃ। ইতি রাজ র 

 নির্ঘপ্ং ্  

সুমনা ও জী পুষ্প”) মালতী । 
ইতি মেদিনী।। জাতী ॥ শত. 
পলী 1! ইতি রাজনির্ঘন্টঃ টা 
সূ হ্ল্তে জটন দনোজ্ঞত্বাৎ 

শো ভন্* মনো হস্যা মিতি ব। 

নন 
তি সুনে ভূ 
তে) ভেদতঃ 

দুষ্ট শুরা ০ শিষ্যতে 1 

স্মপুঙ্পেত্ত জা- 

ইতি ব্যাডিঃ। সুমনাঃ পুষ্প- ! 
মলতো।ঃ ভ্িঘাণন। ধীর দেব 

 যোঃ। ইতি সান্তেঘু মেদিনী। 

আবস্তাপি (স্সনান্তি। সমন 

্ দেবতা ইত্যনরঃ 

সান] স্ীলি্গ চি 1. 

৷ বিদুষ্যপি যদ. 
সপ 7 ্প্পোস্পিস্পীশী শী ীপিশাশাশীস্প্পী 

- ০০০ প্পিশাশীশাটীশী িশাশ্ি পীাটাশসপাপাটিটিসীসিপপপীপী সসেজ 

মন্ত্র 

| জুমন্তঃ পু* খুনিবিশেষঃ1 সচা- 
ধর্ববেদশাখাপ্রচারকঃ: ৷ বজ্" 
বারকশ্চ। যথ্থা? তত্রর্থেদধরঃ 
পৈলঃ সামগো জৈথিমিঃ কবিঃ 
1 বৈশম্পাষন এটৈকো নিষ্গ- 
তো যজ্ষা মুত ॥ অং র্থাঙ্গির- 
স|ষাসীৎ সমস্ত দারুণ মুনঃ 
) ইতিহা নস পুরাণা না*পিতা গন 
রোমহর্ষণঃ, ইতি তা গবতে 
১ক্কন্ধে৪ অধ্যাষঃ!! জৈমিনি- 
শ্চ সুমন্তরশ্চ বৈশম্পাযন এব চ 
৷ পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পষৈতে 
বজবারকীঃ1) ইভি পুরাণ] 
অত্যপরাধিনি তরি) 

সুমন্ত্রঃ পু" কন্ধিদেবস্য জো্- 
ভাতা! যথা! কন্ধের্জে্ঠা জ্ষঃ 
শুরাঃ কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্রকা ! 
তাত মাতৃ প্রিষকর! 'রু বিএ 
প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ইতি শ্রাক্ছিপু- 
রাখে ২ অধ্যায়ঃ?) অপিচ ॥ 
বিশাখযৃগভূপালঃ প্রাযা সা- 
ধূজনভ্রিযঃ) । ক্ি* রষ্টু* হ- 

ব্লেরম্শ মাবিভূ তথ অন্তলে ॥ 
কবি" প্রাজ্ সুমন্ত পুরক্কৃত্য 

. মহাপ্রভ 
_ লৈশ্চ হ্রাতিতিঃপরিবারিত”।& 

ইতি তটত্রব ৩ অধ্যাধঃ॥ দশ- 

"1 গা ্য ভাগ্য বিশা- 
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চুল 

 সুমুখ* ক্লী নখক্ষতবিশেষঃ! ইতি 
শব্দরত্বাবলী | উত্তষাস্যঞ্চ | 

_ জপুক্র* ষশম্িন”। রাম মানষ : সুমুখঃ পু" গরুভপুজ্রঃ গণে- 
 ভুদ্্র'তে নান্র কার্ধ্যা বিচারণা 1 । শঃ)। শাকভেদঃ॥ নাগভেদঃ? 
_ অশ্রন্থা রাজবচন" কথণ গচ্ছ।- ; ইতি শব্দরভ্বাবলী!; পণ্তিতঃ! 
মি ভামিনি ৮ তক্ছত্বা মন্ত্িণো / ইতি বিশ্বঃ॥ সিতাজ্জকঃ || 

বাক্য" রাজ] মন্ত্িণ মত্রবীৎ1। ; বনবর্ধরিক| || বর্থরঃ1 ইতি রা- 
সুমন্ত্র রামণ ডরক্ষ্যামি শীঘ মা) জনির্ধঘন্টঃ ॥ 
নয সুন্দর"। ইতি বাল্ধীকীষে | কুমুখঃ তরি মনোজ্ঞঃ সুন্দরা- 
রামাযণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১৪১ ননঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী &. 
স্গঃ 1 জুখসূত পুত গররুভঃ | ইতি 

জুমিত্রঃ পুত চভুর্বিশতিবর্ত মানা; ত্রিকাণ্ডশেষঃ॥৷ উত্তমাননপুক্র- 
 হগিত্রন্তর্গতবি'শাহুপিতা। পিতা চ 1 
ইতি হেমচক্দ্রঃ1) ইক্াক্গব" রে স্থুমুখা সং সুন্দরীনারী। সন্দরা- 
যবৃহদলান্বযঃ সুরথরাজপ্দুজঃ ৷ জুমুখী নন1। ইতি ভরতদ্বিবূপ- 
ইতি বিক্ুপুরাণে ৪ অণশে ২২ কোষঃ॥. সুসুখা শালা; ইতি 
অধ্যায়ঃ 1 মুঙ্ধবোধব্যাকরণণ | দর্পণ ॥ 

সুমিত্রভূঃ পু* সগরং। সতৃজি-। ৰ ইতি কেচিৎ |] 
নানা" চক্রবর্তিভেদঃ। ইভি। সুমু্িঃ গু বিষমুক্টিক্ষপঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ 1] রাজনির্ঘস্টঃ | 

জুমিত্র। স্ত্রী দশরথরাজপত্বী |! জুমূলঃ পু" শ্বতশিগঃ। ইতি 
সা তুলক্মণ শত্রদ্র মীভা। যথা রীজ: ন্ট ্ 

॥ প্রাসোউ শু মুদারচেষ্ট- ; জুমুলক” ক্রী গজ্জর*। ইতি রাজ 
মেক! স্মিত্রা সহ লক্মণেন 11| নির্ধন্টঃ 1] 
ইতি ভড়ি১সর্গঃ॥। তৎপর্ধ্যা-। জুমুল। স্ত্রী শালপরী পৃশি- 
যঃ। লক্ষণপ্রসূত ২] ইতি শ্ব. পন! ই ইতি রাজনির্ঘ্টঃ || সু 
রত্বাবলী 1 নরশলবৃ-ভ্ তি | 

: রখরাজস্য সারি মন্ত্রীচ )| 
যথা 1 তদধচ্ছ ত্বরিত* সুর রা- 



২৬২২০ 
হের 

স্ুমেখলঃ পু” মুঞ্জঃ। ইতি রা-। 
জনির্ধন্টঃ॥ শোভন মেখলা-! 

ম্ুক্তে ত্র ]. তা রা 

সুমেধাঃ ক্র টি ০. সু ্ 
_বুদ্ধৌত্রি। ইতি মেদিনী || ৰ 
সুনেরুঃ পু” পর্বতবিশেষঃ। ত" 

পর্য্যাযঃ। মেরুঃ ২ হেমাদ্রিঃ ও 
রত্রসানূঃ৪ সুরালষঃ ৫) ইত্য, া 

. মর] অনরাদ্রিঃ ৬ তৃষ্গঃগ 
ইতি জটাধরঃ ॥ তদ্বিবরণ*যথ। 

ই ॥ এষা” মধ্যে ইলাকৃত* নামা; | 
ভ্যন্তরবর্ষ* যস্য নাভ্য। মবস্তি | 
তঃ দর্ধতঃ সে বর্ণ? জলগিরিরা- | 

জো মেরু ছাঁপানাম সমুন্নাহঃ! 
কণিকা ভুত্তঃ জবলব কমলস্য। 
মূর্ধানি াত্রি' 'অসহসুবোজন | 

| বিততে মূলে যোডশসাহত্রণ। 
তাবতান্তভ্ ন্যা” প্রবিষ্ট ৮) মং 

ন্দরে। মেরুমন্দরঃ সৃপার্খবঃ সী 
দ ইত্যযুতযোজন বিস্তারোন্া ূ 

র 
হা মেরো শ্চতুর্দিশ মবষ্টভগি- ূ 
রষ উপকৃপ্তাঃ ৮ চতুর্যু এতেষু। 

চুত জগ্থু কদন্ব ন্যগ্রোধা শত্বা- ৰ 

রঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্ধত কেতব 
ইবাধিমহসুযোজনোন্নাহা স্ত।- ৃ 
বদিটপ বিভতষঃ শতযোজন / 
পরিণাহাঃ॥ হুদ।শ্চস্থারঃ পথে। | 

মধিক্ষুরম টা 1 দেরো- 
দ্যানানি চ বস্তি, চত্বারি নন্দ- 
ন* চৈত্ররথ* টৈভাজরু* সর্ঘতো- 
ভদ্র যিতি 0 'মেয়ো; ্ধিনি ত- 

গবত আব্মযোনে অমর্্যত, উপক- 

প্তা" পুরী মযুতয়ে জন সাহসী" 
সমচতুরসা* শাতকোৌত্তীৎ বদ- 
স্তি। তা মনু পরিতো লোকপ।- 
লানা মঞ্ট।না” যথাদিশ” যথ।- 
বপ* তুরীযমাণেন পুরো হক্টী- 
বুপকপ্তাঃ; ইতি শ্ীভাগবতে 
৫ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ঃ 1 ঞ্র 1 
অস্মিন্ৈক্দ্রী পুরী" পূর্বস্যাৎ 
মেরে দের্বধালী" নাম দক্ষিণা- 
তো। যাষ্যা" সম্যমশী" নাম প- 
শ্চাদ্ধারুণী” নিপ্লোচতী” নাম 
উত্তরতঃ সৌম্য।* বিভ [বরী" 

নাম! ইতি তত্রৈব ২১ অধ্যায়ঃ 
11%1) অপিচ। না 
যে মধ্যে মেরুঃ কনকপর্থতঃ 
চাতৃর্বর্ণঃ স সৌবর্ণ শ্চতুরসঃ ব 
মচ্ছিতঃ ধা নানাবর্ণঃ স পার্শে 
তৃপূর্থাস্তে শ্বেত উচ্যতে। পী- 
তন্ত দক্ষিণ, ভত্র ভূঙ্গপত্রনভৎ 

পর”! উত্তরতস্য রুট ইতি 
বর্ণ সমন্বিত মেরুস্ত শুশুভে 
দিব্যো রাজব সমধিষ্ঠিতঃ 1. 



৬২২১ 
. রুমে. 

আদিত্যতরুপাভাসো, বিধূম ইব 
পাবকহা ৫ষাজনানঃ" সহমাণি 
চতুরশীতি রুচ্ছিতহ। প্রবিষটঃ 
ষোভশাধস্তাদফ্টাবিশ্শতি বি*শ 
তিঃ। বিস্তারান্রিগুণ স্তদ্য পরি. 
ণাছঃ সমস্ততঃ11 স পর্ধতো। মহা- ূ 
(দিব্য দিব্যোষধি সমস্থিতঃ1 ভূ- 
ৰনৈ রাবৃতঃ সর্বৈ র্জতবূপপ' 
রিভূতৈঃ॥ )। তত্র দেবগণাঃ সর্বে 
গন্ধর্ধোরস রাক্ষনাঃ শৈলর।- 
€জ; প্রযোদস্ভে সর্বতে। হপ্দরস 
শা স তুমেরুঃ পরিবৃতো ভূ. 
বনৈ ভূর্তিভাবনৈঃ। ফস্যেঘে চ- 
তুরে! দেশ! নান। পার্খেষু সপ্পস্থ- 
তাঃ॥ ভদ্রাশ্থো ভারত শ্চৈৰ কে- 

তুমালশ্চ পশ্চিমে । উত্তরা স্চৈব 

হ্গরৰঃ কতপুণ্য প্রতিশ্রবাঃ1.বি-. 

ক্ষম্তপর্থত। সতঘম্ন্দরো গন্ধমাদ- 
নঃ। বিপুলস্চ সুপার্্শ্চ সর্থরতু- 
বিভুষিতঃ 7 ইতি মাৎস্যে ৯৫. 

অধ্যাষঃ11%। কিঞ্চ। মধ্যে পৃথি- 
ব্যা মদ্্রীক্দে। ভাস্বান্ মেরু হির-! 
থুষঃ। যোজনানা” সহজ াপি চ- 
তুরশীতিঃ সমুচ্ছিতঃ ॥ প্রবিষউঃ 

স্ুষের 
স্বর্গে! যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ1 নানাক্র- 
মলতাকীর্ণণ নানারত্বোপশো- 
ভিত” মধ্যগ* পশ্চিম” পূর্ব" 
মেরোঃ শূঙ্রাণি ত্রীণি বৈ? প্রযূ 
তোচ্ছি তমা্রাণি দ্বে শুঙ্গে তস্য 
মধ্যতঃ11 মধ্যস্থ" স্কাটিক' শৃঙ্গ” 
বৈদূর্য্য করকামষ”। ইজ্জনীল- 
ময" পূর্ব" মাণিক্যু” পশ্চিম” স্মৃত 
1 ষে জনানা* সহসটাণি নিযৃতা- 
নি. চতুর্দশ! উচ্ছিত, মধ্যগণ শ্- 
্” স্বর্গে যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥ প্র- 
স্ুতাস্তরিত" শৃঙ্গ" ঘুর্দিচ্ছক্রারূতি 
স্থিতণ। পূর্ব মধ্যম শৃক্ষাণা" সক- 
ল"মধ্যমস্য চ)। ্রিপৃষ্টো নাক- 
পৃষ্টো বা অগ্মর* শাস্তি নিকৃভী 
॥ আনন্দোথ প্রমোদশ্চ স্বর্গাঃ 
শৃঙ্কে চ মধ্যমে | শ্বেতশ্চ পৌ- 
ধিকশ্চৈৰ উপশোভন মন্বো 
আহ্বাদঃ স্বর্গরাজশ্চ স্বর্গ শুঙ্গে 
তু পশ্চিমে ॥ নিম্মষে। নিরহস্কণ- 
রঃ সৌভাগ্য শ্চাতিনিম্্লঃ 1 
স্বর্গ শচৈতে দ্বিজশ্রেস্ঠ পূ্বশৃ্ষ 

: সার্ধভাঃ] একবি-শত্যমী স্বর্গ 
নিবিষ্ট মেরুমূর্ধনি 11২1] অ- 

যোডশাধস্তাদ্ধরণ্যা" ধরণীধরঃ হি"সা দানকর্ত। চ যজ্জঞানা* তপ- 
। তাবৎ প্রমাণ পৃথিবী পর্থতশ্চ | সা” তথা । তেষু তেষু বসস্তিম্ম 
সম্ম্ততঃ) তস্য শ্জত্রষ" মুর্দি। জনাং ক্রে। ধ বিবর্িতাঃ॥ জল 



_ স্বাহসঃ। ভূগুপ্রপাতে গৌান্ত || 
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শ্রবেশী চানন্দ' প্রমোৌদ* বন্ছি- 

ণে চৈবান্য নির্লঃ ৷ অনশ- জীণ্চ নিত্যশঃ1: 
_ নেতুসন্থাসে সুতো গচ্ছেত্রিগি- ১ বিরান শাগ্বর্ 
স্টপ ভ্রতযাজী নাকপৃন্ট ম্সি-। শুভ” লভে্ ॥. অরিৎনাধী 
_হোত্রী চ নিরৃতিৎ॥। তভাগকুপ- 1 জিতত্রোধো ব্রঙ্গচারী ঘত্র- 
কর্তা চলভতে পৌ্টিকৎ দিজ। [ তঃ॥. নির্মল” স্বর্গ মাপ্মোতি 
সৌবর্ণদাী সৌভাগ্যৎ লভেৎ | তথা | ভূতহিতে রতঃ 1 বিদ্যা- 
বর্গ মহাতপাও ॥ শীতকালে ম-; দানেন মেধাবী নিরহঙ্কার মা- 
সাবি” প্রস্বাঃ [লতি যো৷ নরঃ। | প্রা যেন যেন হি ভাবে- 
সর্থসত্্ব হিতার্থায ত্বর্গ চাপ্পর- 1 ন যদ্বদ্দানৎ প্রষচ্ছতি। তত্তৎ, 
স"লভেঙ্ ॥ হিরণ্য গো প্রদ্ানে-)। স্বর্গ মবাপ্োতি যম্ঘদিচ্ছতি 
ননিরহক্কার মাপুযাণ্।। ভূমিদা-; মানবঃ]] যত্ত সর্ধাণি দানানি 
নেন গুদ্বেন লভতে শান্তিক | ব্রান্ষণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ! সংগ্র।- 
'পদ্*)। রৌপ্যদানেন শুদ্বধেনস্ব- 1 প্য ন নিবর্ডেত দিব" শাস্ত ম- 
গণ গচ্ছভি নির্দুল”। অশ্বদানেন ) নাময” ॥ শৃজন্ত পশ্চিম" যচ্চ 
পুণ্যাহ” কন্যাদানেন মঙ্গল” 11 ব্রহ্মা তত্র স্থিতঃ স্বযণ। পূর্বশূ- 
ছ্বিজেভ্য স্তর্পণ” কৃত্ব। দত্বা বস্ত্র | ক্ধে স্ব" বিঝ্ু মধ্যে টব শিবঃ 

খনি ভক্তিতঃ ৷ শ্বেতস্ত লভতে স্বর্গ” | স্থিতঃ ]] ইতি নারলিশহে ৩৭ 

যত্র গত্বা ন শোচতি 1 কপিল] অধ্যাঘঃ)1 অন্যৎ কৌর্দ্মে ৪২ 
গো প্রদানেন পরার্ধঞ্চা নুভ্যভে | ৪৩ অধ্যাষযোঃ বারাহে রুদ্র- 
1 গে| বৃযয্য প্রদানেন স্বর্গম- 1 শীতাবুচ জর্টব্যত 0 
ম্মথ মাতে |! সপুমান্ স সরি ই, পু কু রক ই্ভি 

স্পাীসপস্পাপেশ শা শপ পপ্প শি 

পে পাপে স্পপ সস াপীপী শী শী শশী তি িশিশ্টিতশিশ শী শশী শশী ীশিশ্প শিশীপ্াীপী শশা পোপ 

 ক্সাধী ভিলধেনুগ্রদ অথ! ॥ ছ এ 1 
জ্রোগ [নহদাতা। চ স্বর্গণ তত্ফ- পু দেশবশেষ ইতি 
লশোভন*] দেবাধতনকর্তী।- * শধরনাবলী। মনে 

“রো শুখষণপর স্তখা॥ তীর্ঘযা- সাসুনঃ পুত বিজ্ুঃ] ব্ষ- 



এড ৬২২৩ 
1... জঙ্ছ্রক্ত সুর 
. রাজ 0. প্রাসাদ অভ্রিবি | _ নুরজ্ঃ ]. ইতি কেচিৎ সুপু- 
পর শেষঃ1. ইতি হেমচন্দ্রঃ1/মেখ- | ক রন্জধাতোঃ জ্ত প্রত্যযেন 

বিশেষ), ইতিমেদিনী॥  নিষ্পমঃ এরা 
জুযোধনহ, প্রুৎ দুর্য্যোধনরা [জঃ। সুরত: পু কোষামঃ ॥ বর্ণ 
রি বিকাওশেষঃ 1.  গৈরিকণ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 

. বক্সদ্রমঃ ॥ দত্ত ! শ সুর. 
তি মোোরিতা সুষোর সুমোর 
-ভ। ভা দীপ্চিঃ। এঁশ্যৎ এশ্র্ব্যণ] 

রা . ই দুর্গাদাসঃ || | 
আরও পুত দেব] ইত/সরহ 111 শ্রযোগহ। 
সুর্যাঃ॥ গডিভঃ জজ? ৰ ঈরগুরুঃ পু বৃহস্পতিঃ। ইতি 
সুরকরীন্্রদর্পাপহা। জী গঙ্গা] ভ্রিকাগশ্ষঃ1) 
যখ।। ভগীরথপথানুগ। সুর সুরগ্রামনীত গুণ ইন্দ্রঃ! ইতি 
করীন্দরদর্পাপহ। নহেশমূজট- ; ভ্রিকাওশেবঃ॥ 

(প্রভা গিরিশিরঃ পতাকা! সিত।। | সুরঙ্গ” ক্লী পতঙ্গ") হিজল”! 
সুরাসুর নরোরগৈ রজ ভব চ্যু- 7. ইতি রাজনির্ধণ্টঃ |! 

_ তৈই সংস্ততা বিুক্তি ফলদাধি-। স্রঙ্গঃ পু* নাগরঙ্গঃ। ইতি 
নী তগবতী স্ববণ রাজতে . রাজনির্ধন্টঃ ॥ গর্ভবিশেষঃ ॥ 

_ ইতি কক্িপুর ণে ৩৪ অধ্যায়ঃ | সুরক্রযুক্শবদ দর্শনা ॥ 
আুরকারঃ পুত বিশ্বকর্মা।। সুরা- সুরদদণ লী পত্তঙ্গ“। ইতি রাজ- 

থা"কারুঃ শিল্পীতি বন্ুত্রীহি স ূ  নির্ঘন্টঃ 1 
. মাস নিষ্পন্নঃ | .. মক্গুরঙ্গধাতৃঃ পু* গৈরিকণ। ইতি 
নুররুতা স্ত্রী জী হতনা রাজনিরষনটঃ |] 
. নির্ধন্টঃ 0. 2 ]্রুক্ পু" সুর্*কৃত্ব। অপ- 
রঃ ত্রি শোডনর। গরযুক্তঃ1।  হরতি যঃ। যথা।, লজস্তিলঃ সু- 
 অভিশষরভবিশিউ, 0. অত্য- ] রঙ্গহি রধশ্টৌরঃ সুরঙ্গযুক্ ॥ 

ইতি শবরত্ব [বলী ্ চু 
লিক ইতি পাঠাস্তরণ 1 

॥ সুরগও্ডঃ পু রোগবিশেষঃ | রা- 
( জগাড় ইতি ভাষা! ইতি ভূরি- 



২৬২২৬ 
সুরভি 

চৈত্রমাসঃ ধীর! ইতি ধর- 
ণী।) গন্ধকলঃ ॥ ইতি শব্বরত্বী- 
বলী ॥। 

সুরভি শ্রী শল্লকী | মাতৃভেদঃ 
মুর] গৌঃ। ইতি মেদিনী | 

| ॥ পুস্তকাস্তরে মুরাস্থানে সুরা 
ইতি পাঠঃ 1 রুদ্রজটা | বন. ূ  
সালিকা॥ তুলঙী॥ পাচী || 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ1 পৃথিবী! 
ইতি ধরণী | থোমাতা।। ও 
উত্পত্ডযাদি ধথ।।, নারদ উবা- 

 চ। সা ক। ব। সুরভী দেবী গো 
লোকাদাগিত। চযা। ভতজ্জন্থা 

চরিত" রঙ্গন্ শ্োতু মিচ্ছামি 
রি | জনা রাযণ উবাচ 1. 
বা মধিষ্ঠাভূদেবী গব। মাদ্যা | 

গবাতএনুঃ। গবা” প্রান] আু 
রভী গ্রোলোকে স। সমৃদ্ঞবা |. 

সর্বাদিসৃষ্টিকথন” কখযামি নি 
শ।নব ৮ বভূব যেন তজ্জম্ম পুর। 
বুন্দাবনে বনে ॥ একদা রাধি 
কানাথে। রাধব। সহ কৌতু 
কাছ ৮ গোপাজনাপ রিবৃতঃ ; 

পুথ্যৎ বৃন্দাবন” যযৌ | সহম। 
রা বত সি বিজহার চ কৌতু- 

[৬1 বভূব শ্ীরপানেচ্ছ। তদা 

বেসু পপুত্জ শুর | 

| 

| 
| 

ূ 

| 
| 
ূ 

| 

| 

] 

ৃ 
্ 

র 
| টা ন্যন্য চ॥ 

জরাপহ-|!, 

রতি 
ভি" দেবো! লীলষা বামপার্্বতঃ 
৮ বহ্সযুক্তা* দৃগ্ধবতী* বসো 
নাক্স। মনোরথঃ1) দৃষ়্ী সবঞ্- 
সা" সুদাম! রত্বভাঙ্ডে দুদৌহ চ 
ক্ষীর, সুধাতিরিক্তঞ্চ জন্ম মৃত্যু 

তদুষথ* গযও ্বাদু 
পপৌ গোগীপতিঃ স্বযণ। সরো। 
বব পযস! ভাওবিসৃ্শনেন চ 

যা দৈর্ধে চ বিস্তৃতে চৈব পরিতঃ 
তাঁ। তন্যা 7 গতযোজনৎ। গোলোকে কো 

সিদ্ধণ্চ দ চ ক্ষীরপরোবরঃ 
গোপিকানাঞ্চ রাধাযাঃ রে 
বাপী বভূব সা? রত্বেন খচিতা 
তৃ্ণ" ভূতা। | বাগীশ্বরেচ্ছষ | ব- 
ভূবুঃ কামধেনুনা" সহসা লক্ষ- 
কোটযই। তাবস্তে। হিঢবৎ্সা- 
শ্চ গুরভী লোৌমকুপতঃ ॥ ভাসা" 

ল্রাঃ প্রপৌ ভ্রাশ্চ স“বভভূবূ র- 

স্থ্যকাঃ? কথিত চ গবাণস্ব্ট 
স্তয। চ পুজিত” জথণ্ 1 পুর্জাঞ্চ- 
কার ভগবান সুরভ্যাশ্চ পুরা নু ম্- 
নে। ততো বতৃব তত্পুজ। ্রিষু 

লোকেষু ু র্লভা 1) পাতা 
পরদিনে শ্ীকুষঞস্যাজযা হরে 1 
বভূব সুরভীপুজী রমবক্াদিতি 
শ্রন্ত1 ধ্যান” স্তোত্র" মূলমন্ত্র 
যদ্যৎ্ পুজ|বিধিক্রম” বেদো, 



. সুরভি ৬৫২৭ সুরভি 

ডঃ ক মহাভাগ নিবোধ কথযা- | স্তে জগদযিকে 1 নমো রাধা-  মিতে॥ ওম্সুরভ্যৈ নম ইতি ) প্রিযাধৈ চপদ্মেশাধৈ নমো নমঃ 
মন্ত্র স্তম্যাঃ ষডক্ষরঃ1 দিক্ধো ল. | 1 নমঃ কক্গপ্রিষাধৈ চ গবা” না- 
ক্ষজপেনৈব ভক্তানা* কক্পপাদ- ; ত্রেনষো নমঃ |! কল্পবৃক্ষস্ববপা- পঃ ধ্যান" যজুর্বেদোক্ত* তৎ | যৈ সর্ধো* সম্তুভ" পরণ। শ্রী- পুজ্যঞ্চ সর্বসম্মত" । খদ্ধিদ* বৃ. | দামধনদাষৈ চ বৃদ্ধিদাধৈ নমো (দ্বিদকব ঘুক্তিদ* সূর্বকামদ*1] | নমঃ] যশোদাষৈ কীর্তিদাষৈ ্মীত্ববূপা" পরমা” রাধাসহচ | ধর্শদাষৈ নমো নমঃ স্তোত্র শ্- রী* পরা”। গবা মধিষ্ঠাতৃদেবী* ; বণ মাত্রেণ তুষ্ট হৃষ্ট। জগণ্প্র- গব। মাদ্যা” গবা* প্রসুণ | পবিত্র] সৃঃ 1] আবির্বভূৰ তত্রৈব ত্রহ্গ- 
বগা” পুজ্যাঞ্চ ভক্তানা* সর্বকা- ; লোকে সনাতনী! মহেত্বায- মদাণ। যয। পুত" সর্ববিশ্ব" তা" | বরণ দত্বা বাঞ্চিতঞ্চা তিদুর্ ভ" ! দেবী” সুরভী* ভে! ঘটে ব৷ জগাম সাচ গোলোৰণযযু দে ধেনুশিরনি বদ্ধস্তত্তে গবা মপি | বাদযো গৃহ”] বভূব বিশ্ব, সহস! শলগ্রামে জলে বাশৌ সুর | দুদ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ । দৃগ্ধাদঘৃত' ত- ভী* পূজযেদ্দ্িজঃ1| দীপান্থিত। |) তো যন্ত স্ততঃ গ্রীতিঃ সুরস্য চ! পরদিনে পুর্বারে ভক্তিস'্যতঃ | ] ইদ* স্তোত্র" মহ পুণ্য” ভক্তিযু- 
যঃ পূজধেচ্চ সুরভি" সচ পৃজ্যো ক্তশ্চ যঃ পঠে ॥ সগ্রোমান ভবেদ্ভুৰি 1 একদ। ্রিষু লো ॥ ধনবা"শ্চৈৰ কীর্ডিমান্ পুণ্যবান কেযু বার হে বিঝ্ুমাষয|1 ক্ষী- / ভবে্। সন্গাতঃ স্বতীর্ধেযুসব র* জহার সহসা চিন্তিতা শ্চসু ; যজ্জঞেযু দীক্ষিতঃ]| ইহলোকে রাদষঃ॥ তে গন্ধ ব্রদ্মলোকঞ্চ | সুখ, ভুক্ত যাত্যন্তে কুষ্তমন্দির* ্রদ্ধাণ" তূষটুবু স্তদা! তদাজ্ঞয সুচির” নিবসেত্তত্র করোতি ক্- চ সুরভী* ুষ্টাব পাকশাসনঃ | জসেবন”া। ন পুনর্ভবন” তস্য 11% 1! মহেন্দ্র উবাচ। নমো দে- ) ত্রদ্ধপুজরে। ভবে ভবে! ইতি শ্রী- ব্যৈ মহাদেব্যে সুরত্যে চ নমো. | ব্রহ্গবৈবর্তে ৩ প্রক্তিখণ্ডে সুরত নঃ। গবা" " বীজথপাধৈ নম; পাখ্যান* নাম ৪9 অধ্যাষঃ॥ 

বাপ পপ ও ++ 



সুরর্ষি . 
ত$11 ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রন্কতি- 
খণ্ডে৪৪ অধ্যাধঃ॥ হস্বেকারা- 
স্ত সুরভিশব্দার্থে প্যত্র 1%]. 

সুরভিক। জী স্বর্ণকদলী। ইতি] অথ গো যাত্রা প্রবেশ বিক্রষ 

রাঁজনির্ধণ্টঃ 1! ৷ দিন! তত্রতিখয অমাবাস্যা- 

স্ররভিগন্ধিঃ ত্রি শোভনগন্ধযু- | উদ্নী চতুর্দশী ৰিক্িভিন্নাঃ ॥ 

৬২২৮ 
'্লর্তী 

গ্রাভিঃ তি জুখছিঃ।। কান্ত"! 
ইতি মেদ্িনী!। ধীরঃ ॥. বিখ্য।-। 
তঃ1 ইতি ধরণী |. ূ 

শসা পিস শী ািশিশীাী 

ক্তঃ1 ইতি কেচিও 1! তত্র নক্ষব্রাণি! রোহিণী পূর্ব- 

ুরভিত্রিকল। স্ত্রী সুগন্বত্রিফল | ফন্তুবী পূর্বাষাঁত। পূর্বভাদ্রপদ্ 

। ইতি রাজনির্ধণ্টঃ || ৃ উত্তরফন্ভুণী উত্তরাষাঢা উত্ত- 

লুরভিত্বক ক্লী বৃহদেল।! ইতি ।. রভাদ্রপ্ আবণা ভরণী চিত্রা 

বজেনির্ধঘন্টঃ ৮ _ এতদ্যতিরিক্তানি। যোগাঃ । 

স্ুরভিদারুঃ পু সরলবৃক্ষঃ 11 ব্যতীপাত বৈ ধৃতি ভিন্না। তত্র 

ইতি রাজনির্ধঃ ॥. ] বারা? ক্ুরগ্রহভিমাঃ! ইতি 

নুরভিপজ। স্ত্রী জদুবৃক্ষঃ। রাজ- | জ্যোতিযতত্ত্ | 

জন্বঃ | ইতি রাজনির্ধন্টঃ ৮.  সুরভীরস। স্ত্রী শল্লকী বৃক্ষঃ ॥ 

স্রভিবন্থল” ক্লী গুডত্বকৃ। ইতি: ইত্যমরটীকাযা*মথুরেশঃ | 

শব্দরজ্রীবলী ॥ ' সুরভূরুহঃ পু" দেবদরুঃ। ইতি 

সুরভিবাণঃ পু" কামদেবঃ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ 1) 
কেচিৎ 1! ুরমৃত্ভিকা স্ত্রী তুবরী। ইতি 

স্নরভিসূবা ভ্্রী সল্পবী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

রাজনির্ধন্টঃ 1] সূরম্দে। স্ত্রী মহামেদা। ইতি 

সর্ভী স্ত্রী সুগন্ধিঃ। ইত্যমর- | 

৫ 

। 

| রাজনির্ধন্টঃ।। 
টীকীযা* ভরতঃ ॥ শল্লকী ৷ ইতি । সুরর্ষিঃ পু" দেবর্ষিঃ! সতৃনারদ 

শব্দচন্দ্রিক।। গোমাতা যথা ॥ ! তৃষ্বুর কোলাহলা'দঃ॥ যথা । 

সা! কা বা সুরভী দেবী গোলে।- | ক্রহ্গর্ষ দেবর্ষি রাজর্ষি মহর্ষি 

কাদাগতা চ যা) তজ্জন্স চরি- পরসর্ষি কাণর্ষি শস্তর্য ভেদ।«, 

তৎ ত্রদ্মন্ আোতু মিচ্ছানি তত্ব; সগ্ডপ্রকার খষষ শত শান পাপ পিপি ১ পিসী 

কি 

॥ 

৪ 



নি রি ৬২২৯, 

দাদা রর উক্ত রাঃ ইত্যম, | তৃণ”! ইতি রাজনির্ধন্টঃ1 ত  ব্লভরতৌ 1” . লী। ইতি মেদিনী |] 
ঈরলতা স্ত্রী মহাজ্যোতিষ্মতী। ৷ সুরসঃ পু* সিন্কুবারঃ! ইতি শব্দ- ইতি রাজনির্যন্টঃ |! | রত্বাবলী ॥ মোচরসঃ। ইতি ইরলা স্ত্রী গঙ্গা! ইতি হারা-। রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
বলী।! নদীবিশেষঃ। ইতি: সুরসঃ ত্রি স্বাদুঃ। ইতি মেদিলী 1 
শব্দচন্দ্রিকা। . _ সুন্দররসযুক্তশ্চ |! 

স্ুরলাসিকা স্ত্রী বন্ণীবাদ্য* জরসন্স ক্লী স্বর্গঃ। ইতি হল 
যথা! সালেধিক! চ সালেবী ৷ . যুধঃ || 
সাপিক। সুরলাসিকা ৷ ইতি সুরদ্তবা স্ত্রী আদিত্যভন্তা ৷ 
শব্রত্রীবলীতি কেচিৎ1 [ ইতি রাজনির্ধনঃ 1 

ঈিরলোকঃ পু* স্ব্গঃ। ইত্যমরঃ॥ সুরসরিৎ স্ত্রী গঙ্জা। ইতি হল. সুরবর্খ ক্রী আকাশ" ॥ ইত্য- ূ যৃধঃ 1] ূ 
সরঃ 1]  স্ুরদর্ষপকঃ পু” দেবদর্ষপঃ 1 

সুরবলভ। শ্রী শ্বেতদুর্ব'? ইতি । ইতিরাজনির্ধন্টঃ |) 
রাজনির্ধন্টঃ | সুরস। স্ত্রী তুলসী । থা! স্ঘ- সুরবল্লী স্ত্রী তূলসী। ইতি রাজ- সা ভ্্ী তৃপর্ণাসে! ইতি শব 
নির্ঘপ্টঃ 1! ৭ || পর্ণাসে তু নপুণ্ম- 

নুরবৈরী পু" অসুরঃ। ইতি শব্দ- | ক*। ইতি মুড্রান্কিত নেদিনী 1 
রত্লাবলী | পর্ণাসে পু* নপুন্নকণ। ইতিহ- 

জুরশত্রঃ পু* অসুরঃ ঃ। ইতি হলা- তাক্ষরমেদিনী তে তু 
যুধঃ |. স্বাদে পর্ণাসে ন নপুণ্দ 

সুরশাখী পুশ কণ্গবৃক্ষঃ! ইতি ৷ দাস 
জটাধরঃ 1... 1ঞ%্চ] রান্গ। | নাগমাতা ৷ ইতি 

সুরশ্রেঠ। স্ত্রী ত্রাঙ্মী। ইতিরাজ মেদিনী!! নিশ্রেষা। ইতি শব্দ- নির্ঘপঃ |... চন্দ্রিক 1 ৪ ইতি রত্- 
রদ” ক্লী বোল।! ত্বচ*॥ গন্ধ-) মালা |] মহ।শতাব্রী। ইতি পলিপ সস ৮৮ আপ পস্প 



্ মুহূর্ত" *বিশ্র মাচর |! রাক্ষস" ক- 

তুরসূ 
৬২৩ 

সুরা 
রাজনির্ধন্টঃ ্  দর্ঘা। ইতি কে-. সুর স্ত্রী চঘক* 1. অদ্যণ। ইনি 
চিৎ নাগরমাতা। বথ। )ভতে। [ 
দেবাঃ ও সগন্ধর্কাও সিদ্ধাশ্চ পর. ূ 
মর্ষঘঃ | অক্রবন্ সুর্্যনঙ্ক শা”, 
৪১৪৫ নাগমাতর")। অযণ্বা 
তাত্মজঃ শ্রীমান গ্বতে সাথ-। 
রোপরি ॥ হনুম।ম্মাম তস্য তব 

| 

| 
। 

| 
| 

| 
সপ 

পপ মাস্থ য সুঘোর” পর্থতোপমণ ূ 
| দ“ফটু। করাল” পিজ্গাক্ষণ বন্জুণ 

ক্বত্বা নভস্পৃশ”।] বল শিচ্ছাম-| 
টা ভ্তাতৃণ ভূষশ্চাস্য পরাক্রমণ1 
* বিজেষ্যত্যুপাষেন বিষাদ" 
রর গনিষ্যতি ইতি ব ক্মীকীষে ৷ 
রামাযণে সুন্দরাকাণ্ডে ১ সর্গ21) 

 নদীন্ডেদঃ1 ইতি ভ্ীভাগবতে ৫. 
তত অধ্যায়ঃ] 

স্রসাষ্উঃ পুৎ বৃক্ষগণবিশেষঃ 

যথা। নি্ণী তুলমী ্রা্মী! 
বুহতী কণ্টকা। রিক।। পুনর্ণবে-। 
তি মুনিভিঃ সুরসান্টঃ প্রকীর্তি-. 
তঃ)। ইতি শব্দচন্দ্রিকা 

সুরসিন্ধঃ পু” গা ইতি ফেচিও | 
স্ুরসুন্দরী স্ত্রী অগ্নরষঃ) দুর্গ, ৃ 

৷ ইতি কেচিৎ || যোগিনীৰি- 
 শেষঃ। তদ্ধিবর«* যোগিনীশ. | 
বে দ্রষ্টব্য |! ণ 

মেদ্দিনী॥| অস্যাঃ ঃ পর্য্যায গু- 
গাদিষ দিরা শবে মদ্যশব্েে চ 
দ্রব্য”"॥ সুরাষা 3 
যথা। কুশানা" সক্তমৃত্রাণ * গ্র 
হণ্যর্শে। বিক রিাণ। ২ সুরা প্রশ- 
স্ত। বাতন্্রী স্তশ্য রক্তক্ষষেষু চ 
1 ইতি রাজবলভঃ 11 % 1) তত- 
পান প্রাষশ্চিত্ত"যথ।| তরহ্ধন্- 
স্চ সুরাপশ্চ স্তেধী চ গুরুতন্ন- 
গঃ] সেতু" দৃষ্টা বিশুদ্ধন্তে 
তণ্সযে। গশীচ পঞ্চমঃ || ভতে। 

ধেন্শত” দদ্যাৎ্ ত্রাক্গণানাস্ত 
ভোজন”! ইতি গাঁরুডে ২২৬ 
অধাযঃ11 সক 1] তৎ্পানে শু- 

ক্রাচাধ্যশাপো যথা) সুরাপা। 
নাদ্ঞ্চনা" প্রাপযিত্বা সভ্ভানা- 
শ” টচৈন মস্যাতিঘোরণ। দুষ্ট! 
কচঞ্চাপি তথাপিবপ* গীত, 

তথা সুরষা মে। [হিতেন 1 সম- 

ন্যু রুখাষ মহানুভাব শদোশ- 
ন। বিপ্রহিত” চিকীষূঃ। কাব্য 
স্বয" বাক্য যিদ" জগাদ সুরা- 
গান" প্রতি বৈ জাতশগ্বঃ |! (যে! 
ত্রাহ্মণোহদ্য প্রভৃভীহ কশ্চিৎ, 
মোহাৎ সুরা” গাস্যতি মন্দবু- 
দ্বিঃ। অপেতধর্ম। বরন্মহ! চৈৰ 



সুরা 

্ স স্যা ঃ আস্সিন্ লে কে গহিতিঃ | 
স্যা্পরে চ 1 মযা চেমা*বিপ্র-; 
ধর্মোভ্তপীমা* মর্ধ্যাদা* বৈ স্থা 

_ পিতা" সর্বলোকে। মৃত বিপ্রাঃ 
_ শুভ্রবাণসে। গুৰণা" দেব। দৈত্য। 

শ্চোপশ্হবত্ত সর্বে॥ ইতি মাৎ্স্যে 
২৫ অধ্যাধঃ 1111 ত্রাঙ্গণ ক্ষ 

ভ্রিষ বৈশ্যানা" ত্রিবিধ সুরাপান 
প্রাষশ্চিন্তাদি যথা! সুরা" পী-. 

ত্বা দ্বিজে। মোহাদগ্সিবর্ণা* সুরা 
পিবেৎ। তষ। স্বকাষে নি্ধে 
মুচ্যতে কিন্বিষান্ততঃ গোমুত্র: 
মগ্রিবর্ণণ বা পিবেদুদক মেব বা 
যো ধৃত” বা মরণাদেশীসক্ক 
জন মেব ব1] কণান্ বা ভক্ষ 
যেদব্দ* পিণ্যাকৎ বা সরূুমিশি 
সুরাপানাপনৃত্তর্থ বালবাস।! 
জটা ধজী।। সূর। বৈ মল মম ন।* 

শাগ্মা চ মল মুট্যতে! তক্মাছু। 

দ্ধণ রাজন্টো বৈশ্য্চ ন সুরা" জজ 
_ পিবেৎ॥ গৌড়ী পৈষ্ীচ মাসী । 

_ চবিজে্য।জ্রিবিধা সুর।। যখৈ 
_বৈকা। তথা সর্ঘ। ন পাতব্য। দ্বি-. 

 জোত্তমৈঃ 1 যক্ষ রক্ষঃ পিশা-: 
চাম* ম মদ্য* মা", সুরাসবণ ). ৰ 

_ তথ্াক্ণেন নাত্তব্যৎ দেবান| ম- 
আত] হবিঃ॥ অমেধ্যে বা পতে. ] 

2১ 

৬২৩১ 
সুরাঙ্গ 

মাতে বৈদিক" বাপুযুদাহরেছ । 
অকার্য্য মন্যৎ র্ধ্যাদ! ত্রাহ্ম- 
ণে৷ মদমোহিতঃ1] যস্্য কাষ- 
গভণ ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্রাব্যতে স- 
কুৎ1 তস্য ব্যপৈতি ত্রা্গণ্য" 
শব্ধ সগাচ্ছতি | এষা বিচি- 
ত্রাভিহ্ত।সুর [পানন্য নিষ্ভৃতিঃ 
/ ইতি মানবে ১১ অধ্যাষঃ 11 

 অন্যঙ্ প্রাযশ্চিতশবে ড্রষ্টব্যৎ 
11%11 সুরাপানে বর্ণনীষানি 
যথ।! সুরাপানে ৰবিকলতা স্থ- 
লন" ব্চনে গতৌ। লজ্জা ম।- 
নচ্যুতিঃ প্রেমাধিক্য" রক্তাক্ষতা 
ভমঃ | ইতি কবিকন্মলতাযা*১ 
স্তবকে ৩ ক্ষমূমণ || 

সুরা পু*স্্রী ধনবান্। সুশো- 
তনে। র! ধন” যূম্যুতি বত্রী- 
হো কতে রৈশবগ্য রাদেশেন 
নিম্পন্নঃ 0 

স্ুরাকরঃ পু” নারিকেলবৃক্ষঃ ] 
ইতি কেচিৎ্ 1 মদ্যোত্পন্তি- 
স্থান”। যথা! আকরাও শুচযঃ 
সর্ব বর্জধস্বা সুরাকর"। ইতি 
শুদ্ধিতন্তে বৌধাযনবচন* |! 

সুরাঙ্গনা শ্রী দেবপত্ী | অগ্ন- 
রপঃ। ইতি কেচিও 1 যথা 1 

সুরদ্র মূলমণ্ডপে বিচিত্ররত্বনি- 
9৯ 



৬২৩২ 
সুরাপা 

রিতে লসদ্ধিভ। [নভূধিতে সলী- 
লবিভনালম*। স্র 1জনাভ ব. 
ললবীকর প্রপঞ্চ চার ক্কুরৎ স. 
নীর বীজিত* সদ চ্যুত” ভা 
মি ত"1। ইতি ন্দোমঞ্জরী ২ 
স্তবকঃ ।। 

জুরাচাধ্যঃ পু” 
নও 1] 

নুরাজকঃ পু' 
শবধমাল। 1 

ননরাজা পুণ শৌভনে। রাজা |. 

ইতি মুদ্ধবোধব্যাকরণ” | 
ন্্রা জীবী? পু শৌগ্তিক2। চা 

1 কল্মপালঃ সুরাজীবী শৌন্ডি- 
কে। মওহারকঃ 1 বারিবাসঃ 1 স্ 

বৃহ 
খা ১ 

স্পতিঃ! ইত্য- 

বৃ 

পানবণেক থজে। যাসুভীব রঃ 
লঃ ্ তা হেমচক্রঃ 1] 

$ ত্রি সুরাপানকর্তা। যথ। 
৮ জাষতে যক্ধী সুরাপঃ 

শ্যাবদস্তকঃ! সুবর্ণহারী রীজনধী 
দৃষ্চর্্মা গুরুত্পগঃ।॥ ইতি প্রা 
যশ্চি্তবিবেকঃ ) 

স্তরাপগ। স্ত্রী গঙ্গ।। ইতি জটা 
ধর? 1 

সুরাপাণাঃ পুণ্ভূষি পূর্থদেশস্থাঃ 
যথা! স্রাপাণাঃ প্রাচ্য | 

ইতি ম'কিপ্তপারটাকাঘা” গো 
এ 

1 স্ন্নীভি 
ভূঙ্গরাজঃ॥ ইতি ; 

ঝুয়াল........... 
বীচ 01100. 
স্ূরাপান” ক্লী অবদণ্শঃ। ইতি 

শব্দরত্বীবলী ॥ মদ্যপান”। যথা 
্রন্মহত্য। সুরাপানণ স্তেষণ গু". 
বরঙ্জগনাগনঃ। মহান্তি পাতকা- 
ন্যাহঃ সন্সর্গ শ্চাপি তৈঃসহ ॥ 
ইতি প্রাষশ্চিত্তবিবেকঃ 11 
ভাগঃ পু* সুর যা অগ্রভাগঃ 

৷ ইতি শব্দচন্দ্রিকা | | 
সুরামণ্ড পু” সুরাষা অগ্রভাগঃ 

। তত্পর্বযাযঃ! কারোভ্তরঃ হ] 
ইত্যবরঃ] কারোতভমঃ ৩।ইতি 
তত্তীক। ॥ কালোত্তরঃ ৪ সুরা- 
ভাগঃ৫! ইতি শব্দচক্দ্িকী 

'সুরারিও পু" অসুরঃ। ইতি শব্দ 
রত বলী 

(জুরারিহন্ত। পু* বি ৪৫1 যথ।] 
মৈত্রাদ্যগাদে স্বপিভীহ্ বসু 
বৈফব্যমধ্যে পরিবর্ততে চ | 
পৌফ্জাবসানে চ সূরারিহস্তা 
প্রবৃধ্যতে মাসচ তুউযেন ॥ ইতি 
তিথ্য [দিতত্তব' | 

রাহ ক্লী হরিচন্দনণ। ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ 1 রণ” | ইতি এ 

কেচিৎ, [4 

সুরালযঃ পু* সুমেরুঃ। ইত্য- 
মরঃ] ব্বগঃ? যথা গারুডে॥ 



গঙ্গা” যে হত্র [বগা হত্তে বিধিন] | 
চনরাধিপ! চতর্ধগমহস্ণ্তে ন. 
গতস্তি সুরালযাৎ। | ইনডি তি- 
থ্যাদিতত্ত"1। সুরানিলষম্চ ]] 

সুরাষটুঃ পু" দেশবিশেষঃ 1 সুরৎ 
ইতি খ্যাতঃ! স ভূঁভ রতবর্ষস্য 

 প্রতীচ্যা* দিশি বর্তৃতে! ইতি | 
সৌরাফ্টিকশব্টীকাযা* ভরতঃ 
|| শ্রীরামচন্দ্রস্য পরিবারবিশে- 
বঃ। স তুত্ীরামযন্ত্রে পদ্মদলম- 
ধ্যত ঃগৃজাঃ। যথা! অগস্ত্যম*. 
হিতাষা৯। ধৃমু*জযন্ত- বিজ 
সরাষটু" রাষ্ুবর্ধন অকোপণ | 
ধূম্পালাখ্য* সুমন্ত দলদধ্যতঃ | 
॥ ইতি তিথ্যাদিতত্" 

স্ুরাটুজ, লী তব। রিকা! 

মরঃ | 
সুরাষীজাঃ পু কহগমুদশাঃ। ইতি 

রাজনির্ধপ্টঃ] বিষের: (ইতি 

শব্দচন্দ্িকা |. তদেশজাতে ত্র 

ঈরাকজ। শ্রী তৃবরী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1 

ঘরাহ্ঃ পু” দেবদারু। 
শব্দরত্রা বলী॥ হরিড্রুব মঃ 

মরুবকঃ। ইতির জনি 

| রি তি শোভনধনবনু। 

. শুবোধব্যাকরণণ | 

| ইত 
৩ ত্য. 

৬২৩৩ 

সুরুক্কঃ পু রে 
শাকামালা 11 

1 সুরুজ ্ী সুরঙ্গা। সীধইতি 
গুড ইতিচ ভাষ।! তৎ্প- 
ধর্যাযঃ। সন্ধিল। ২ সন্ধিঃ ৩? 
ইতি জটাধরঃ 1: 

সুরুজ্াহিঃ পু" চৌরবিশেষঃ ! 
যথা! জজত্যিলঃ সূরুঙ্গ হি রধ- 
শ্চৌরঃ সূরঙ্গযুক্। ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী ॥ 

ঈুবগণ ক্রী তুল”। ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্টঃ 1 

'স্নবপঃ তরি শোভনবপবিশিষ্ট: 
| যথা। সুন্দর" রুচির" চার 
মনোড্ভৎ মী মঞ্জুল"। কান্ত” 
গা রুচ্যৎ সুষম সাধু 
শোভন” ॥ বন্ু হ হারি হুকগা 
ভিবপ দিব্য মনোহর ইতি 1? 
বিধান! বা বিদ্বান বিপ- 
শ্চিদ্বোযন্ঞঃ সন্ সুধী কোবি- 
দো] বুধঃ | মণীবী জু 
প্রত অ্খ্যাব গড ক 

বিঃ | ীানপৃরি তির 
লর্ষিবর্ণে। বিটক্ষণঃ! ক 
সবপাভিকপ দূরদূশঃ সমাও।॥ 
ইতি জটাধরঃ। ॥ সুপা যথ] 

॥নঙ্গলঃ১ পুকরবাঃ২ অস্বি- 

ভাঞ্জমঃ। ইতি 

স্পা পিপল 

- সপ পাপ ৮ 

শিপ পপি 

শো ৯শটিশশি িশাশিশি শী টিটি শিশছশ র্ 

পপ পাপ ক সপ সস 

শিপ স্পী পাশে শী শীত শি 

পল ল54 পাপ পপ পা শপ শালি টি শত 

4 



২২. ৬২৩৪. বিনা 
বুনো সুলোচ 

নীঙ্গযারৌ ৩ নলকুবরৌ৪ ক. | ফেচিৎ, 1 দেবজেষ্ঠশ্চ 1) 
. জর্পত৫ শাহ্ঃ ৬] ইতি কৰি. সুরোত্তরঃ র্ চন্দন ইতি | 

কল্পলত] ] ৃ শব্দচন্দরিকা 7 রা 
জপ স্ত্রী শালপণী! ভাগীঁ। | জুরোদঃ পুত সুরাসমু্ঃ। ইতি 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ1 জটাধরঃ1 
ুবহকঃ পু" গর্দভাভাম্বঃ। ইতি | সুলভঃ ব্রি সুখলভ্যঃ। অনা- 

স্পস্ট পাশ 

হেমচক্দ্রঃ || যাঁসপ্রাপ্যঃ। যথা? সুলভ" 
সুরেজ্যঃ পু" বৃহস্পতি! ইতি | সকল" পুণ্য* যজ্ঞ দানাদিজ, 
কেচিও || ফল”। গঙ্গাতোধৈশ্চ সতিলৈ 

স্রেজ্য স্ত্রী তুলমী। ইতি রাজ- ] দুর্লভ পিতৃতর্পণ*] ইত্যাহ্ি- 
নির্ধন্টঃ1। বতভ্ৎ )। 

(সুলভ স্ত্রী মাষপর্ণী॥। ধূম্পত্র। 
। ইতি রাজনির্ধন্টঃ | 

সুলক্ষণা স্ত্রী উমাসখিবিশেষঃ | 
ইতি শবমাল11| সুন্দরলক্ষণ- 

স্যরেন্দ্রঃ পৃ” ইন্দ্রঃ! ইতি কেচিৎ | 
জুরেন্্রজিৎ্ পু” গরুডঃ) ইতি 

হলাযুধঃ॥ ইন্দ্রজিচ্চ 1! 
স্ুরেভ, স্ত্রী রঙ্গণ। ইতি বিকাশ 

শপ াীস্পিসপপ্প্পা শী পেশা 

শেষঃ ॥ যৃক্তেত্রি॥ 
সুরেবটঃ পু" বাষপুগঃ| ইতি স্ছলো চনঃ পু” হরিণঃ! ইতি 

ত্রিকাগশেষঃ ]1 রাজনির্ঘন্টঃ ॥ দুর্ধোধনহ 1 
স্বরেখরঃ পু” রুদ্রঃ! ইতি জটা- ইতি কেচিৎ, ॥ সুনদরচত্বত 
ধর? ত্রি॥। . 

সুরেশ্বরী ক্র স্রগগিজা! ইতি  স্ুলোচন। জী মাধবরাজপদ্রী! 
শব্রভ্রাবলী | দুর্গাচ 1! যথা! মাধব উবাচ শ্রীমদ্বিক্র- 

সুরেঘ্টঃ গুণ শিবমলী | শালঃ | ) নৃভৃভর্ভঃ পুজ্রো হহ* মাধবান্ব- 
সুরপুমাগঃ | ইতি ওসি " ষঃ। অর্বভাবৈ ভরবিষ্যামি বশ- 

মুরে। স্ত্রী ত্রাঙ্মী। ইতিরাজ- | গস্তব সুন্দরি ॥ চক্্রকলোবাচ। 
নিঘণ্টঃ।।  সমুদ্রপারে তরুণ পুরন্দর পুরো- 

সুরোন্তনঃ পু” সূর্ধ্যঃ। ইতি পমা। প্রক্ষদবীগে হস্তি বিখ্যাত! 



সুলোহক" ক্লী পিত্তল"। ইতি 

_. ব্ররক্তবর্ণে পু*। তদ্বতি ব্রি 

৬২৩৫ | 
সুবর্চি 

. ঝুব্ 

দিবয্তী মজা পুরী গুণা-| সুবচন* জী শোভনোক্তিঃ। তৎ- 
 করান্বষ তত্র রাজা শ্রেঞ্টো ম-) পর্য্যাযঃ। সুপ্রলাগঃ ২1 ইত্য- 
_ হাযশাঃ॥ সুশ্শীলা নাম তা ] মরঃ |! 
 ধ্যা সর্বলক্ষণণ্যুতা সূলো-। সুবচণী স্ত্রী দেবীবিশেষঃ। বি- 
. ঈনান্ধা কন্যা বীর তৎ জক্ষি : পরি স্্িযো যস্য ঃগৃজা*মন্থতে 

সন্তবা! গৃহীণ তা" বিবাহেন। দ্বস্তি চা! আচারমার্তপ্ডে শুভ 
 স্বর্গভোগ' যদীচ্ছসি! ইতুগ-. সূচনীতি বর্ততে ॥ 
 ক্রম্য। ততঃ শুভেক্ষণে ত্মিন। সুবচাঃ ত্রি বাগ্ী। ইতি জটা- 

_ পুষ্ঠ মারহা বাজিনঃ1 প্রচেষ্টা-; ধরঃ 
খ্যেন ভত্যেন বিলভ্বয জলধি"| সুবনঃ পু* সূর্ধ্যঃ॥] অগ্রিঃ। ইত 
যযৌ॥| ততো গন্ধরবধিধিন| স থাদিকোষঃ॥ চন্দ্ঃ! ইতি কে- 
৪৪৮১ সুধীঃ। চক্রে বিবাহ” | চিৎ) 

তা*কন্যা" তন্ৈব প্রাপ্ত কৌতু- ূ  সুবচ্চকঃ পু* স্বর্িকাক্ষারঃ ! 
কঃ।। ইতি গাদ্ে ক্রিযাযোগ-। ইতি জটাধরঃ || 

| 

সারে ৫ অধ্যাষঃ ||  জুবর্চল। স্ত্রী সূর্য্যপত্ী। ইতি 
[লোমশ। স্ত্রী কাকজজ্যা। ইতি; ত্রিকাওশেষঃ | অতসী। ইতি 

_ রাজনির্ঘটঃ ॥ শোভনলোম-/ রত্রদালা || সূর্ধ্যমুখীপুষ্প* ? 
যুতেত্রি॥ ইতি কেচিৎ॥ রা 

সুলোম। সী তাম্বলী॥ যাণ্স- ত্রান্ধী। ইতি রাঁজনির্ধন্ঃ 1 

/ 

চদা! ইত্িরাজনির্ধটঃ | ; দেশ্বিশেষে পু" 
জুবর্চাঃ ভ্রি শোভনতেজোৰি- 

'হেমচন্দ্রঃ 0. | শিষঃ! শোভন" বর্ছো যস্যে 
সুলোহিত। স্ত্রী অগ্নিজহ্বাবি-। ভি বভ্ত্রীহিসমাস নিশপননঃ 1 
শেষঃ! ইতি শব্দমাল।॥ যুন্দ-| সুবর্্িকঃ পু* স্বর্ভিকাক্ষারঃ ॥ 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
সবজু পু” বনবর্ধরী। ইতি সুবর্চিক। স্ত্রী জতুকা। ইতি 
_বাজনির্ধনঃ সুন্দরান নেকি] বাজনির্বন্ট৪ || 



৬২৩৩ 
বর্ণ 

চা পু" স্বজ্ভিক।ফারঃ। ইতি। 
রাজনির্ধন্টঃ 1 

সুবর্ণ” ক্রী ধাতুবিশেষঃ সৌন। 
ইতি ভাষ।। তৎপর্য্যাষঃ ৷ স্বর্ণ, 

২ কনক"ও হিরণ্য"৪ হেম ৫ 
হ]টক*৬ তপনীযণ৭ শাতঙ্গ- 
সত“ ৮ গাঙ্গেষণ৯ ভর ১০ কর্থ 

ব”১১ চামীকর”১২ জাতবপণ | 
১৩ মহারজত” ১৪ কাঞ্চন” ১৫ র 

রুঝ্ম*১৬ ক! বর" ১৭ জাগু 

নদ" ১৮ অফটাপদন*১৯। ইত্া-: 

মরঃ।। শাতকৌত্ত" ২৭ রম 

২১ কর্থুর" ২২ কর্চুর" ২৩ রুগ্ণ। 
২৪1 ইতি তণ্তীকা?! ভড্র* ২৫. 

ভূরি ২৩ পিঞ্জরণ ২৭ জবিপ*। 
২৮ গৈরিক*২৯ চাম্পেষ ৩০ | ৰ 
ভক্লঃ ৩১ চন্দ্রঃ ৩২ কলধৌভৎ 

৩৩1 ইতি জটাধরঃ 1] অন্ডক” 
৩৩ অগ্রিবীজ” ৩৪ লোহবর” 
৩৫ উদ্বাসাৰক"৩৬ স্পর্শঘণি-: 
প্রভব* ৩৭ মুখ্যধাতু ৩৮| ইতি| ূ 
শব্দরত্ব। বলী | উজ্জ্বল" ৩৯ক- 
ল্যাগণ ৪০ মনোহর*৪১ অগ্রিবী-! 
ধর্য* ৪২ অসি ৪৩ ভাস্কর" ৪৪ 
পিঞ্ান"৪৫ অপিঞ্জর* ৪৬ তে-। 
জঃ ৪৭ দীপ্ত” ৪৮ অগ্নিভ” ৪৯: 

রি 

পাশপাশি ১১৮ ০ 

দীপ্তক"৫* মঙ্গল্যৎ৫১ মৌম-; 

ক” ৫২. ভূার" ৫৩. জাব, 
৫৪ আগ্নেষ, ৫৫. নিষ্ক” ০৬ অগ্নি- 
শিখণ৫৭1 অন্য গুণাঃ। মিগ্বত্ব" | 
| কযাযত্বণ। তিজ্তত্ব। মধুরত্ব*। 
দোধত্রযধ"সনত্ব। শীতত্ব। স্বা- 
দৃত্ব“; রমাযনত্ব”। রুচিকা রি" 
| চক্ষধ্যত্ব"। আযৃয্যদত্বঃ। প্র- 
জ্ঞা বীর্য বল স্মৃতিকরত্বচ রা 

তদ্ধারণস্য গুণাঃ। কান্তি দুরি- 
তক্ষয শ্রী কারিত্বণ 111) তত 
গরীক্ষাদি ষথা | দাহেতিরক্ত 

মথ যচ্চ দিত" ছিদাষা* কাশীর 
কান্তি চ বিভাতি নিকাধ প্ট্রেও 
| লিঙঞ্চ গৌরব মুপৈতি 5 যু 
লাষা* জানীত দেবকনক" নদ 
রক্ত গীত" তত্ৈক" রমবেধজণ 
তদপর" জাত" স্ব” ভূমিজ* কি- 
থ্ান্যদ্ব লোহ্মম্বরভব তি 
ত্রিধা কাঞ্চন” ভত্রাদ)" কল- 
গীত রক্ত মপরণ রক্ত" ততো ই- 
ন্যদ্ঘথ1! গৌরাভ* তদ্দিতি ভ্রু- 
মেণ গদিত” স্যাৎ, পুর্ব পূর্ধোস্ত- 

মা! ইতির 'জনির্ঘন্টঃ ক 
অপিচ ! সুবর্ণস্যোৎ্পন্তি নাম 
লক্ষণ গুণাঃ। পুরা নিজাস্রন- 
স্থানা” অগ্তষীণা” জিতাত্মনা"? 
৮ বিলোক্য লাবণ্য লক্মীম- 



| রা | ন ২৬২ 
্পন্মযৌবনা21। কন্দর্প দর্পবিহবস্ত 
চেতসো জাতবেদসং1 পতিত*ত 

রাপৃষ্ঠে রেত স্ব হেষতা মগাৎ 
॥ক্কত্রিষ" চাপি ভবতি তদ্রসেন্দ্র- | 
স্য বেধতঃ] স্বর্ণ সুবর্ণ" কনক" 
হিরণ্যৎ হেম হাটক*।। তপনীষ* 
কলধৌত* গাঙ্গেষ" ভর্নম কাঞ্চন, 
।চামীকর* শাতঙন্ত" তথা কার্ত 
স্বরঞ্চ তৎ | জানুন" জাতবূপ' 
মহারজত মিত্যপি। দাহে রক্ত 
মসিত" ছেদে নিষেকে হস্কুমপ্রভ' 
11 তার শুন্বোভিহত শ্লিপ্ধ* কৌ. 
মল”গুরু হেম সু । সঙ উত্তম) 
তচ্ছেত" কঠিন* বক্ষ" বিবর্ণ স 
মল*্দল”। দাহে চ্ছেদে হসিত" । 
শ্বেত" কষে ত্যাজ্য” লঘু স্কুঁড)। 

দূল* দৌষত ইতি লোকে। স্ফট" 
যদ্ঘনাহত, স্ফুটতি 111 সুবর্ণ” 
শীতল" বৃষ্য*“বল্য* গুরু রমাযন* 
1 স্বাদ তিক্ত তুবর" পাকে চ 
স্বাদ পিচ্ছিল" 1 পবিত্র" বৃণ্হণ* | 
নেত্র্য" মেধ! ব্যু'ত মতিপ্রদণ | 

হৃদ্য নাষৃঙ্কর" কান্তি বাণ্ঠিশুদ্ধি | 
স্থিরত্বরুৎ॥। বিষদষ ুযোন্াদ ; 
ত্রদোযস্্র শোষজত্। বল"ম ৷ 
বীর্ধ্যৎ হরতে মরা খা রোগব্রজ" 
পোধষ্যতীহ কাষে।॥ অসৌখ্য- | 

পিপাসা পিপিপি শাপিপপাি 

 কার্ষেব সদা সুবর্ণ মণুদ্ধ মে 
তম্মরণঞ্চ জর্য্যাণ্চ। অসম্যউমা- 
রিত* স্বর্ণ" বল" বীর্যয্চ নাশ- 
যেৎ্॥ করোতি রোগান্মত্যু 
তদ্বন্যাদ্যত্রুত স্ততঃ। ইতি ভা- 
বপ্রকাশঃ 11; অথ সুবর্ণক- 
রণ” মহ্থাজ্য" গুড তামঞ্চ কঃ 
রেণ| মাঞ্ষিক" রম"! বধমনাচ্চ 
তবেদ্রৌপ্য" সুবর্ণকরণ* শুখু |! 
পীত" ধুস্তুরপুষ্পঞ্চ মীসকঞ্চ প- 
ল” মৃত”। গাঠা লাঙ্গলশাখা 
চমুল মাবর্তনান্ভবে্ ॥ ইতি 
গারুডে ১৮৮ অধ্যায়ঃ | গ্ক 1 
অপিচ। শ্রীশঙ্কর উবাচ। অ 
নীয পারদ" দেবি স্কাপযেও প্র- 
স্তরোপরি। তদ্যোপরি জপে- 
মাত্র" সর্ববন্ধ মযাত্াকণ।! সাফ- 
সহজ" দেবেশি প্রজপেছ্ সাধ- 
কাগ্রণীঃ। স্বযস্তুপুষ্পসণ্যুক্তে 
বসতে চারুণমন্নিভে 1 সংস্থপ্য 
পারদ" দেবি মৃ্পাত্রে যুগলে- 

। শিবৰে! পুষ্পষ্ক্তেন সুত্রেণ বরী- 
বাণ বহ্যন্্রতঃ| মৃত্তিকয! রজে- 

 নৈব ধান্যস্য পরমেশ্বরি। লে- 
পযেছবহযতেন রৌজে শুক্কাণি 
কারযেত।! পুনশ্চ লেপযেদ্বী- 
মান্ ততো বৌ বিনিধক্ষপেত! 



৬২৩৮ 
সাবর্ণ 

'অফ্টমী নবমী রান ক্ষিত গেৈব | 
সুরেশ্বরি ॥ অথবা গরমেশানি ] 
মৃতৎ্পাত্রে স্তাপযেদ্রস”। ব্পীর-। 
মেন তদ্দব্যৎ শোধযেদ্বভষজজুতঃ । 
|| ঘূতনারী রসেনৈব ততৈব শো | 
খনণ্চরে্। এবং কুতে তু গুটি : 
বা" ষদি স্যাৎ দূঢবন্ধনণা! ধুস্তু ূ. 

রঞ্চ সমানীঘ মধ্যে শূন্যপ্চ কার 
যে) ক্লুহ্াখ্য। | তুলদীযো [গেত- | 

থা ঘৃত মারিকা॥ এব" ক্লুতে ব-. 

ক্রিবে [গে ভস্মসাৎ্ জাধতে কিল, 

1 ভক্মযোগে ভবেৎ রণ ধনদা-. 
যাঃ গ্রসাদত্তঃ।| বিবর্ণ” জাষতে 
দ্রব্য" বদি পুজা” নচাচরেও। | ইতি। 

মাত চকাভেদ তন্মে৫ গটলঃ কক! 

তস্য ধার্ধ্যত্ব” সর্থদেবতাক্মাকত্বঞ্চ । 
যথ।। রামাযণে মহাভাতিতে চ 
পরঞ্থরানৎ প্রতি বশিঠবাক্যণ। 
র্থনন্রানি নির্দধ্য তেজোরাশি 
সম ভ*1 সুবর্ণ ঘেন্ো। বিপ্রে 
নর রত্র“গর্ন মনুভ্ভমণ। এভন্মাৎ 
কারণাদ্দেব গন্ধর্ধোরগ রামসাও 
। মনৃষ্যাশ্চ গিশাচাশ্চ প্রযতা ধা. 

রঘস্তি তৎ1! ভথ।! তল্মাত সর্ব 
গবিত্রেভাযঃ পবিত্র" পরমণ স্মৃতগ 
তথা । অগ্নি ধৈ সকল। দেবাঃ সব 
বর্ণঞ্চ তদ'স্মক্ক"। তস্মা, সুবর্ণ, র 

ৃ 
ৰ 

] 

| 
ৰা 

1 
1 

ূ 
ূ 
| 
| 

সুবর্ণ 

দত দত্তাঃ স্যুঃ সর্ধদেবতাঃ 1 
তত্মান্তশড পদাদৌ ন ধার্য্য। দে- 
বতাত্বাকত্বা। ইতি শুদ্ধিতস্ত 
জা! তদ্দানফল* যথা! অন্বরীষ 
উবাচ। ন সুবর্ণ বিনা দান* তি- 
লৈর্বামুনিমত্তম। কল্মাৎ্ পবি- 
ত্র নিত্যুক্ত" ভবানেতত ব্রবীতু 
মে) বশিষ্ঠ উবাচ। অত্র তে ক- 
থযিষ্যামি ইতিহাস” পুরাতন”! 
জামদগ্্যস্য রামস্য মুনিভিঃ সহ 
পার্থিব 1 তিঃমপ্রুত্ঃ পৃথিবী, 

 ঘুনীন্ পপ্রন্ছ পার্থিব! ক্কত্বা তু 
রুপধাবিক্টো। নিক্ষত্রা" ভার্গবঃ 
পুরা] রাঘ উবাচ। ক্রো বাদি 

কত" বর্ম মষা ঘুশিবরোস্ত 
ফথণ কল্মাদিশুচ্যে হও 

গাপাৎ্ ক্ষঅবধাদতঃ || ইত্যক্তা 
ধর্মমতভ্ুন্তাঃ গ [পানা বন, 
পর”) দানঞ্েছে জুবর্ণস্য তে তত 

ঘূচ্ শ্াহর্যঘঃ1! এতৎ পবিত্র ম- 
তুল সন্ভূত মিহ শুশ্রম। শস্তে। 
বীর্ধ্যাৎ পর তেজো। হাপত্যজা- 
তবেদসঃ]! সহজ" কার্তিকে- 
যন্য রু্র্ুক্র সমৃদ্ভবণ। পবিভ্র" 
যৎ ষুরৈঃ সর্থৈ ধ্যানে মুঙ্গটা- 
দিভিঃ॥। অগ্িস্ত দেবতাঃ সর্থাঃ 
প্রীযন্তে মর্থদেবতাঃ। তল্মাৎ 

দূ" 

মাঃ | 



্ 
সুবর্ণ" দদতা সৃবর্ণঞ্চ তদ।ক্মক")] | 

দশ পপ শ্চৈৰৈ প্রোবাচেদ” 

বৃহস্পতিঃ1 - সুবর্ণ" যে গ্রযচ্ছ-। ূ  
তি নরকাভারমন্তি তে সর্থা- 

ন্ কাষান্ প্রযন্তেতে পিতামহ- ূ 
সুতোত্ব্রবীৎ! মরীচি ভগবান্ 
পূর্ব" যে প্রযচ্ছন্তি কাঞ্চন” |. 
যঃ সুবর্থ” নরো। নিত্য” ত্রাহ্মণে- 

| 

; হু 

ভ্যঃ প্রষচ্ছতি ৷ স চির" বিরজ। 
বিধান দেববদ্দিবি মোদতে | স 
রেষা ঘেব দানানা মেকজন্মীনু- 
শব" ফলণ।] হাটক ক্ষিভি গৌরী- 
গা” সগ্তজন্মনৃগ*ফলপ।। বিদ্য- 
মান" সবর তুষো লোভান্ন প্র-. 
যচ্ছতি। সসদ। জন পাপৈস্তবে- 
বিতে। নরকণ ব্রজেৎ্।। ক্ত্বা পি: | 

সৃমহণ্পাপ*ণ জাতবপ* দদাতি 
যঃ। অমদ্যস্তেন পাপেন মুচ্য। 
তে নাত্র স্শযঃ।] এব” জ্ঞাস্ব। 
তু শ্রত্যর্থ” সুবর্ণ* দেহি ভার্গব 1 

* তলা মারহ কাদা সদান মা ূ 
আন স্তথা)। হয ক্তে৷ মুনিতি | | 
িব্যৈ রানে! ধর্দাভৃতাস্বরঃ | 
প্রাদা্থ সুবর্ণণ রি গ্রভ্যঃ 
পাপাদমুচ্যত | 

হ 

ৃ 

উকি কি 

এর 

স্মান্্ব ম 
রাজেন্দ্র [সি পি কাঞ্চ 

ভতঃ 
4 ূ 

মপি 

ৰ 
ন”। বিশ্বকমেন" সমুদ্দিশ্য য- | 
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দীচছেঃ শাশ্বতী গতি ইতি 
বহিপুরাণে তুলা পুরুষদাননা- 
মাধ্যাযঃ11% 11 অগিট। সুবর্ণ- 

দান” গোদান* ভূমিদান' তখৈ- 
বচ! নাশযস্ত্যান্ড পাপানি ম- 
হাপাতকজান্যপি1॥ ইতি প্রাষ- 
শ্চিত্ততত্ত্" | ঞ্চ! উতসৃষটস্বর্ণস্য 
গৃহে চিরস্থাপননিষেধে। যথ। 1 
ন চির স্বীপষেনদ্দোহে হেম ল*" 
প্রেক্ষিত” বৃধঃ ) তিষ্ঠৎ ভযাব- 
হ” যস্মাত্ শোক ব্যাধিকর* নূ 
গাণ।! শীঘ” পরস্বীকরণাৎ শ্রে- 
যঃ প্রাঞ্গোতি পুক্ষল") সপ্রো- 
কত” পাত্র মদ্দিশ্য ত্যন্ত” অ- 
তএব বিষ্রপুরাণে । তস্মাৎ স- 
বাত্সনা পাত্রে দদ্যাণ্ কনক মু- 
ভ্তম”। অপাত্রে গাতযেদ্দন্ত” সু 
বর্ণ" নরকার্ণবে 1 গ্রমাদতত্ত ত- 
স্লষ্ট” তাবন্্ীত্রণ নিযোজধযে ! 
অন্যথ। স্তেষযৃক্তঃ স্যাৎ হেম্ন্য- 
রর বিনাশিনি ৮ তদ্ধেন ত্রাঙ্ধ 

য উৎ্সুষ্ট* ত্রাহ্মণসাদক্কত, 
দি চৌরাদ্রিনা অপ হিষতে ত- 
দা তাবদেব পুন রুৎ্সৃজ্য দেষ 

নিতি দানসাগরঃ 11% || তভু 

অগ্নিদৈবতণ! যথা! আগ্নেষ 

কনক” প্রো সর্থলৌহানি 



৬২৪০ 
রণ 

বাপ্যথ। ইতি শুদ্ধিতত্ব ।। 
সুবর্ণ ক্লী হরিচন্দন*। ইতি 

মেদিনী!! স্বর্ণ গৈরিকণ! ইতি ; 
ম/ নকদলী ১৫ সুরপ্রিষা ১৬ | রত্বমাল। 1 ধন"? ইতি হে 

চন্দ্রঃ 1) নাগকেশরণ। ইতি 
রাজনিরধণ্টঃ | 

নুবর্ণঃ পু* ক্রী হে়োৎক্ষঃ। স 
৮২:7৫ পরিমিতন্বর্ণ" 1 

ততপর্য্যাযঃ। বিস্তঃ২। ইত্য- 
মরঃ) কর্ষ” সুবর্ণস্য সুবর্ণ সন”. 
জর] ইতি লীলাবতী |! কর্ষ- 
পরিমাণ*। ইতি বৈদ্যকপরি-; 
তাষ 1! 

সুবর্ণ, পু” স্বর্ণকর্ষঃ।! যজ্ঞবিশেষঃ 
| ইতি মেদিনী | ধুস্তূরঃ। ইত্য- 
৪ । কণগুগ্ুলুঃ ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্টঃ1। ষ্ঠ ত্রিঃ! ইতি 
শবদরস্ীবলী | 

লুবর্ণক" ক্লী পিল ইতি হেম- 
চত্্রঃ সুন্দরবর্ণযুক্তে ত্রি ॥ 

সুবর্ণকঃ পু" আ রগথধবৃক্ষঃ। ইত্য- 
মরঃ ॥। 

জবর্ণকদলী স্ত্রী কদলীবিশেষঃ 
। টাপাকল। ইতি ভাষা ! তৎ- 
পর্য্যাষঃ। সুবর্ণরত্ভ। ২ কনক-; 
মোচ। ৩ পীতা ৪ সুবর্ণমোচা ৫ 
চম্পকরস্তা ৬ সুরভিক1৭ সু: 

ভগ ৮ হেমফলা» স্বর্ণফল। 
১ কনকরস্ত। ১১ পীতরস্তা ১২ 
গৌরী ১৩ গৌররস্ত1 ১৪ কাঞ্চ- 

অস্যা গুণাঃ। মধুরত্ব”! হিমস্বণ 
স্বক্পাশনে দীপনকারিত্ব*। তৃ- 
বঙ। দাহ নাশিত্ব”। কফাবহস্বণ! 
বৃষ্যকরিত্ব; গুরুত্বঞ্চ ॥ ইতি 
রা 'জনির্ঘন্টঃ ্ 

স্বর্ণকারঃ পু* স্বর্ণকারঃ। সেকর৷ 
ইতি ভাষ 1 ইতি হলাযুধঃ 11 

সুবর্ণ গৈরিকণ ক্রী গৈরিকভেদঃ 
বর্ণক্মাটি ইতি বঙ্গভাষ। | পী- 
তগেরু ইতি হিন্দীভাষা। তৎ- 
পর্যযাযঃ। ্বর্ণধাতুঃ ২ সুরক্তকঃ 

৩ সন্ধ্যাভ" ৪ বক্রধাতুঃ ৫ শি- 
লাধাতুঃ ৬1 অস্য গুণাঃ। গৈ- 
রিক" মধুর" শীত" কষাফ* ব্রণ 
রোপণ-। বিক্ষোটার্শে হনসি- 
দাহক্স" বরণ স্বর্ণা দিক” শুভ |. 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ1) .  * 

সুবর্ণন্গলী স্ত্রী মহাঁজ্যোতি- 
মমতী। ইতি রাজানর্ধন্টঃ 11 

সুবর্ণপুষ্পঃ পু* রাজতরুণী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ |. 

জুবর্ণপ্রসরণ ক্লী এলবালুক* ॥ 
ইতি বৈদ্যক' | 

শিস শিপ পপ পাপ পা পপ পা 

২১০২ শশা শিপ পিপিপি শশী? শট শিা্শীশীশী শশী শি শ্ছু 

শি পশলা 

লি বা পি 



২. সুর ৬২৪১ টির 

সুবর্ণবণিক্ পু* (৬ | স্বরণযুই ইতি ভাষ!। তথপর্য্যা 
মোনারবেণিযা ইতি ভাষা | যঃ! সূগদ্ধা২ হেনযুখিকা ৩ 

সতৃ অহষ্ঠাদ্বৈশ্যাযা" ্ তিঃ | যুবসীন্৪ রক্তগন্ধ। € শিখ 
মধ্যনবর্ণসন্করঃ॥ ইতি কেচিৎ্ ॥ শী ৭ নাগপুষ্পিক।৮ হরিণী ৯ 

॥ তস্য পাতিত্যকারণ” যথা | 0 প্রীতযৃখী ১০ পীতিকা১১ কন- 

কশ্চিিণিগৰিশেষশ্ট সন্সর্গাৎ 1 কপ্রভ। ১২ মনোহর] ১৩ গ 

স্বর্ণকারিণঃ 1 ০১০৬ ্ধাঢ্া ১31 অস্যা গুগাঃ] বা 
ষেণ গতিতে। ত্রক্ষশাপতঃ 00 দৃত্বণ। শিশিরত্ব”। শকরাত্তি 

ইতি ত্রদ্মবৈবর্তে ত্রক্ষখণ্ডে ১০ পিভ দাহ তৃষ। নানাস্বগ্দোষ- 
ধ্াধঃ॥ অপচ। থান্ধিকঃ | নাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্বপ্টঃ)! 

শাগ্বিকশ্চৈব কাণম্যকো মণি 1 অপি চ। যুখিকা গণিকান্ব্া 
কারক: ১৪৬৯১ গ-। আপীতা হেমপুষ্সিক।। যৃথী- 

খেতে বণিজঃ স্বতাঃ] অ্স্ঠা- । যুগ” হি” ভিত” কটুগাক" 
দ্জপুত্র্যান্ত জাযতে গাদ্ধিকে। | হর' লঘু! মধুর” তুবরৎ হৃদ্য* 
বণিক্। গন্ধ চন্দন ধূগাদিত্রঘ | পিত্ত” কফ বাতন”। ত্রণাু 
বিক্রবকারকঃ 1 গান্ধিক)াণ 1, মুখ দন্তাক্ষি শিরোরোগ বিষ।- 
রজপুত্রাচ্চ নণজাতঃ শাখিকো! গহণা! ইতি ভাবগ্রকাশঃ 1! 

বণিক। শঙ্খপদত্ব। সূনেঃ গত্ত্যে । সুবর্ণ পু” বিবঃও! যথ।! সব- 
রর অজীবী রকীর্ডিতঃ | শাখি-; এঁবর্ণো ছেঘা্ষে। বরাক্ষ শ্চন্দ- 

* গান্ধিক|জ্জাত স্তাতর কা” | শা নী) ইতি তদ্য মহজুনাম্- 
গ্যোপজী বিকত 1 শাথ্বেকাৎ র স্তোত্রপ | 
কাণ্ষ্য কন্যাা* যণিকারঃ প্র জুবর্ণবর্ণ। শ্রী হরিজ!। ইতি 
জাতে |। সস [| চক্দ্রিকা স্বর্ণৰণযুক্তে ত্র] 
ক্যা” সুবর্ণজীবিকৌ হইভবঙ ।  সুবর্ণবিন্দঃ পু রঃ বিদঃ। ইতি 
ইতি পরাশরপ সরান | চন্রঃ|। 
সুচধত বর্ণসক্করজ।তিমাল। 1৮ 1 জবর্ণা শী রব গুরু! ইতি মে- 

মুবর্দযৃথী স্ত্রী গীতবর্ণুখিক।। | দিন বাট্যালকঃ) ইত শষ, 

তে 

ছিস্প্স্্টি 

স্পী শশা তোশিশীতি শী শী পপি পাশ ্পাাশাাাশিপিশীিিিীশাশপীপাপসিসপীসপসপসসসসপ সা পস্পাপপীসপপস্পসসসপ পাপী 

১১5৭ 8০ রি 

+ শিক শট শপ শশী শাশপিশিশ 

টনি পরিনতি নতি বর 



৬২৪২ 
ট্বহ। 

এজি (০ শা বি তে 

চজ্িকা )] ব্ণক্মীরী |! হরিড 11] 
৬ পা টন টির ৬ 

ইতিহাজনর্ধন্টঃ ॥ 

উবিদ 

কবামঃ পু শোভনগন্ধঃ 1 উ' 
তুমনিবাসঃ! ইতি কেচিৎ 1 

জ্রবর্ণখাঃ পু" নাগকে পশ জুবাগিশী তরী চিরিণ্টী! ইত 
ভরবুন ইতি: 

বনী রী আখ রী | টা 1 ন্সেহাৎ্ চির ঘেটতি গচ্ছতি চি- 
নির্ধটঃ |! ৷ রিপ্টী। ইটগতে অন্ মনীধা- 

সুবযাঃ স্ত্রী পৌঢাত্রী। ইতি রা | দিঃ। স্ববানিন্যা” চিরন্টী ফ্যান, 
জনির্ধপ্টঃ || | ছিভীযবঘনি ভ্রিষ। দিতি রুদ্রঃ| 

ভুবনিঃ) জী দোমরাজী | ইত্য-। চরণ্টীত্যেকে। ইতি ভষ্টীকাযাৎ 
ফাবলী ১ মভরজে | | ভরতঃ॥ 
জবসন্তঃ পু টৈত্রাবলী। ইতি স্বিদ পু” গভিতঃ গুণঘৃক্ত- 
মা গুশেষঃ॥ সুন্রব্স্তকা 1 নার্ধ্যাত জী । ইভানরে পৌবি 
জা সুরার ভরোগ্রন্চ | 1 দলশব্দ টাকাষা” রাদা নহ | 
বির পু বাসন্তী মদ ওুবিদঃ পু সৌবিদঃ! ইত্যনর- 

নে।২সবঃ। ইতি মেদিনী || গিকাযা* রাষনুক্ষটঃ॥ রাজ । 
বাবহঃ, ভি সুখবাহাঃ । ইতি । ইভি ভরতঃ 1 

মেদিনী || সম্যগ্হঃ। ইতি হে-. ৮ রিং রাজা! উত্যঘরে 
টকা || ূ সীবিদঘব্ব টীকাষাণ রাষ- 

নি রী শেকালিকা | রাস: লং দটঃ1। 
| গে গদি | এলাপর্থী 1 জুবিদত্র” তরি হটুহঃ। ইত্যুণাদি 
ইতযননঃ] শলকী 1 বীথা | ] কোষঃ ] 
ইত দেদিনী | ত্রিবৃতা। ইতি জুব্দি ্পৎ রী শুরা! ইত্য- 
শবচন্দরিক1 ভরতশ্চ | রুদ্রজ- | মরীকাষা" রাষমুক্ষটঃ || 
টা।। ভ্নপদ্ী 1 গন্ধনাক্গ লী » সুবিদজ। তরী উদানারী | ইত্য- 
1 ঘৃদ্দতী |] শীলপিন্কবারঃ | মরে সৌবিদল্লশব্দ টাক যা" রা- 
হারার রা ্ 
ইতি রাজ্ঞনিং ফণ্টিঃ 1] 

মর] সুখেন বসতী ভীতি সব 

নিনীতি দ্রাৰিভাঃ। পিড্র- 

যুঙ্গটঃ || 



বেশ 
সুবিধিঃ পু* অহদিশেষঃ। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ | উত্তমবিধানঞ্চ | 
১ 
তি 

শব্বরত্বাবলী ॥ অভিশষবিনঘ- 
ুবিনীতা স্ত্রী সুকরাগৌঃ। 

বিশিষ্টেত্রি 1 

সুবীজঃ পু” খন্খসঃ। ই পা ] 
নির্ঘন্টঃ | সুন্দরবীজে ব্লী। ত- ৃ 
ছতিত্রি।। 

জ্্বীরক” ক্লী সৌবীরাঞ্জন* 
ইতি শব্দচন্দ্রিকা |] 

জটাধরও )। 

ত্য" ব্লী ঝাটিন” ই 

(ধর? 11 
7: রা শ্রী বনকার্পাসী। ইতি 

শব্দরত্রাবণী ॥ 
সুবু্ত 2 

নির্ধন্টঃ ্  সন্দরবর্ত লম্চ )। 

সুবুত্তা ত্র শতগত্রী। 1 ক।কশ 

দ্রাক্ষ।! ইতি র্লাজনির্ধপ্টঃ 1! 

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ )! 
সুবেলঃ পু* ভ্রিকুউপর্বতঃ। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ 1 
সবেলঃ ত্রি প্রণতঃ] শান্ত? 

ইতি যেদনী।! 

ুবেশঃ 

র 

| 

]. 

স্ুবেগ। স্ত্রী মহাজ্যোতি্মতী ৷ 

] 

২৬২৪৩ 

০০ পক পি পাশা তি শি তিন ৮ শা শীত তীপোশপীশি পিসি পপপাশউি 

ইতি ; 

উন্ভঘব' বাঞ্চ 1) 

অজি মন 

পু শুরণঃ। ইতি রাজ- 

পাত পিপাসা পা পাপা শপে বাপ্পী শা শিিস্পস্প্পস্প পপপাপসপস্পীপ পা পলাশ পি সিপপাস্পী পপি পিসী শা 

ৃ ২৬ 
শেতেক্5। ইতি। 

সি 

সুত্রঃ 

জি 

ন্শ্ম। 

রাজনির্ধণ্টঃ1 সুন্দরবেশযুক্তে 
ত্রি। যথা! ষুবেশ” পুরুষ" দৃষ্টা 
ভাতর” যদি বা সুত”! যোনিঃ 
ক্রিদ্যতি নারীণা” সত্য” সত্য 
হিনারদ।! ইতি মহাভারত")! 

সুবেশী ত্রি সুন্দরবেশযুক্ত ৷ 
সুবেশশব্দাদিন্ প্রত্যযঘেন নি- 
ক্গ্ঃ 0 

পু ভাবিকপ্পীঘাহছ্ি- 
শেষ] বর্তপ্বানকন্দীযার্থদ্বি 
শেষঃ1 ইতি হেমচক্দ্রঃ 1 শো 

ভনব্রতযৃক্তে ত্রি |] 
সুখসদোহ্যাগৌও ॥ 

ইত্যমরঃ 11 সে।ভনলন্তা। ইতি 

মেদিনী ) বর্তমানকক্সী ফপঞ্চ- 

দশক জীনম।তা। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

৭ 
শর ৃ  

জুশর্মা পু নিন্দতত্রাক্গণবিশে- 

যঃ।) যথ।! সুশন্মানানকো 

দেব কি“জাতীযঃ কিমাত্মকঃ? 
জত শস্য চ বৈ মৃক্তিঃ কেন ব। 
যত্র হেতুন। | রঃ পক 
গুশন্মা নাম দুশ্সেধাত লীম। গা- 
পাত্ুন। রি নাঃ | মি, ০ 
বশে বিপ্রাথা" রব নন” 1 

তিপান্মোন্তরখণ্ডে ৮০ অধ্যা- 
য্ঃা। ও ইতি পু- 
রণ” 0 সুশুণাতি যঃ। ইভি 



৩1০ শীত ৬২৪৪ | শীলা! 

মৃ্ধবোধটীকাযা* দুরগাদাসঃ 1] 1 তদ্বতিত্রি |! 
শেভনমুখ বিশিঝে তি |. | জুশ্দীতঃ পু* হস্বগ্রঙ্ষঃ! ইতি 

চুশলাঃ পু" খদিরঃ।ইতি রাজ ) রাজনির্ধন্টঃ | 
নির্ঘন্টঃ 1 স্ুশীতলণ ক্লী গন্ধতৃণণ। ইতি 

স্শবী শ্রী কারবেন্পঃ]] কুষ্- | রদ্রঘাল|॥ অতিশীতগুণবিশি- 
ড্রীরকঃ। ইত্যমরটাকাযা* ভ. বেত্রি॥ 

1 

রতঃ | জুশীতা স্ত্রী শতগত্রী। ইতি 
নুশাক” লী আর্জক। ইতি রাজ- | রাজনির্ঘণ্টঃ || 

(জুশীবিকা স্ত্রী কন্দবিশেষঃ| বা- 

৪ । ইতি শবচন্দরিকা ॥ 

জুশীনত পু শতগুণ ইত্য- 
এন ["স্ব

 পরী তদ্ধতিততি 

ৃ 
1 

নির্ঘণ্টঃ।। 

সুশীকঃ পু” চণ্চঃ) ভিপ্তা || 

তওুলীষঃ। ইতি বলি দণ্টঃ 
সুশান্ত। শ্রী শশিধজরাজগন্ী। 

যথা। শশিধজে। মহতেজ। 
গজাবতবলঃ» ধীঃ। 1 তঙ্গায € তরী 

মহাদেবী বিব্ুত্রতপর। যা 

সুশীলঃ পু চোলরাজঃ] যথ।! 
যে বিঝ্নামঃ স তু পুখ্শী- 

| লে। যশ্টোলভূণঃ  দূশ্ীরনা, 
ক 
1 ভাজৌ দ্বা নৌ ক্লতৌ তেন র- 

মাপ্রিষেণ ইতি গা৮ভতর- 

ক 
[ 

নি 

সুশান্তা স্বামিন” প্রাহ কক্ছি: 
ন্ যে) * ৫ শথ কাত্তৎ 

জগন্নাথ” সর্ান্তর্যাসিন* গরু, 
11 কন্তিৎ রাম সাঙ্গ ক 

থ" তব" গ্রহরিষ্যসি। ইতি ক. 

কিপুরাণে ২২ অধ্যাষঃ 
লুশিখঃ ্ অগ্নিঃ! ইতি জটা 

ধরঃ]। উত্তমশিখাযুক্তে তরি 

সুশিখা ্ মযূরশিখ!। ই ইতি 
র'জনির্ধণ্টঃ | 

হ্যশতিৎ রী গীঁতচন্দনৎ। ইতি। 

শন্দচ? নব] অতিশয় শীত, 

খণ্ডে ৫৪ অধ্যায়ঃ) শোভন 

শীলবিশিক্টে তরি 1। 
গে স্ত্রী সতস্বভাবঃ1 সু- 
(রী ঠা | সুশীলপ্য ভাব ইত্য- 
6 প্রভাষে আব নিচ্পম্ন। 1 

স্ ৮ সী শ্রীকষফ্ণম্যাউমহি- 
ণ যান্তগতমহ্ষীবিশেষঃ। যথ!? 
| অক্টো মহিব্য ভ্তাঃ সর্। রবি 
| ৭17; নহায়নঃ। বাঃ ণ্ সত 

| 



৬২৪৫ 
সুশ্রাত 

| চ কালিন্দী চ শুচিন্মি 
রঃ রঃ মিত্রবিন্দা জান্ববতী না; 

 প্রজিতী সুলক্ষণা ৷ সুশীলা- 
নাম তম্বঙ্গী মহিষ্য শ্চাঙ্টমাও 
স্মৃতাঃ॥ ইতিগান্মোভরখণ্ডে 
৬৮ অধ্যাযঃ॥ যমভার্য্যা। ইতি 
কেচিঞ্ু 1] 

তরীকা স্ত্রী সল্লকী। ইতি রাজ 
চর 1 জুন্দরঞ্রীযৃক্তে ত্রি | 

তঃ পু” বিশ্বামিত্রমূনি পুত্রঃ | 
নন ভুিকিৎসাশ স্তর । যথ। 

॥ তথা ধন্বস্তরি বশে জাতঃ 
দটীরান্ষিমন্থনে । দেবাদীন।ৎ 
জীবনাষ আধৃর্েদ মুবচ হ।। 
বিামিত্র মুত টব সুশ্রতাষ ম- 
হাত্বানে,.॥ ইনি গারুডে ১৫৭ 
অধ্যাধঃ1%1 অথ সুশ্রুতপ্রা- 
দ্ূভ [বঃ। অথ জ্ঞ/নদৃশ।! বিশ্বা 

নিত প্রভৃতযে। হবদন্? অধ 
ধ্বন্তরিঃ ক [শাযা০ কাশিরাজে। 

হয মুচ্যতে 1 বিশ্বামিত্রো মুনি 
তেযু পুত্র” সুস্রন্ত মুক্তবাধ।। 

বস বারাণসী” গচ্ছ তাৎ বি. | 
শ্েশ্বর বজভা*। তত্রন্ায় দি 

বোদাসঃ কাশিরাজো। হ সির 
হুজঃ | সহি ধন্বস্তরিঃ স রা 
 দাযুর্বেদবিদা"বরঃ॥ আযুত 

সুশ্র 

নত 
 দ* ততো হধীত্য লোকোগক্ুতি 
হেতবে। সর্বপ্রানিদব। তীর্থ মু- 
পকারো মহামখঃ | পিতু ভর্চন 

 মাকণ্থ্য সুশ্রুতঃ কাশিকা” গতঃ। 
তেন সার্দঘ” সমধ্যেতৃ" মুনিসুনু 
শত” যযৌ | অথ ধন্বন্তরি” স 
ববাণপ্রস্থাএম স্থিত”) ভগবস্ত 
সুরশ্রে্ঠ” মুনিভি ধরছুভি সতত" | 
কাশিরাজ” দিবোদান* তে হপ* 
শ্যন্.বিনযান্বিতাঃ ৷ স্বাগত" ৰ 
ইতি স্মাহ দিবোদাসো যশোধ- 
নং হশল” পরিপপ্রচ্ছ তথা- 
গমনকারণ* ॥ তত স্তে সুঞ্ত- 
দ্বার! কথা মা সূ রুভর" |) ভগ- 
বন্ মানবান্ ্ষ্ট 1 ব্যাধিভিঃ প- 

রিপীডিভান্। ক্রন্দতো! মিষম।- 
ণাণ্চ জাতাম্মাক* হৃদি ব্যথা |! 
আমযানা” শমোপায” বিজ্ঞ তু" 
বধ মাগতাঃ। আব্র্ষেদ" ভবান- 

সমান অধ্যাপযত বন্ুতঃ) অ- 
 ঙ্গীক্কত্য বচ স্তেষা" নৃপতি স্তান্ 
পাদিশত। ব্যাখ্যাত” তেন তে 

। মহা, ৪ মু 1 মুদা 1 
 কাশিরাজ* জবা নীর্ভি রভিনন্্য 
 মদানিভাঃ ; আুশ্রভাদ্যাও সুপি- 
৯৬ " ত্বক" ত্বক" )| 

ম' সুভ স্তেযু স্ব" তন্ত্র” 



৬২৪৬ 
সুযৃপ্ত 

 ক্কতবান্ স্ফুটৎ ॥ জুঞ্রতস্য স. 
খাষোপি পৃথক তন্ত্রাণি তেমি: 
রে সুক্ষতেন কৃতি" তন্ত্র সু 

গ্রুত*বহুভি ধর্তঃ। ক 
আুতআত” শ ্ 

মগুলে॥ ইতি ভাবপ্রক1শঃ না 
সুষমঃ ব্রি শোভন”! ইত্যমরঃ। 

1 সমঃ | ইতিমেদিনী 1 
সুষমা শ্রী পরমাশোভা। ইত্য- 

মরঃ 1 জিনানা* কালভেম্ঃ।: 
ইতি হেসচন্দ্রঃ || 

ক্নষবী স্ত্রী কারবেলপঃ1 ইত্যমরঃ 
|| ক্লষঞ্জীরকঃ1| জীরফঃ। ইতি 
মেদিনী॥ ক্ষদ্রকারবেল্পঃ। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1 

সাঃ স্ত্রী শুষিঃ 

বা” ভরতঃ | 
স্রষর” ক্লী শুধিরণ। ইত্যযর- 

টীকা যা, ভরতঃ || 
জুষীনঃ পু” মর্পবিশেবঃ। ইতি ৰং 

মেদিনী | চত্্রকাভ্তমিঃ। ইভি ! 

তে 
। ইত্যমন্্রটাফা।- 

জটাধরঃ ) 
সুযীমঃ ত্রি শীতগুণযুক্তঃ] ইত্য-। | 

মরঃ ॥ মনেজ্ঞঃ। ইতি মেদিনী 
জুযুপ্ত' ক্রী সুযপ্ত্যবন্থা। যথা। | 

যে। জাগরে বহি রক্ষণ ধরি ূ 
€ণো হর্থণন্ ভুক্ত সমস্ত করণে ূ 

রর 

নায়! বিখ্যাত ক্ষিতি-; 

হৃদি তৎ সদৃক্ষান। স্বপনে সুযুপ্ত 
উপস*্হরতে সএকঃ ৃতস্যা, 

ভ্রিগুণবৃত্তিদূ দৃগিন্দ্িষেশঃ1 ইতি 
শ্ীভাগবতে ১১ স্বন্ষে ১৩ আব 

ধ্যাষঃ| সুযুণ্তিযুক্তে তরি 
সযুপ্তিঃ স্ত্রী সন্বপ্রধান* অজ্ঞান" 

। তসানামাস্তর"। কারণশরী- 
র"। আনন্দমযকোষশ্চ । ইতি 
বেদাস্তসারঃ1) সর্ধম্য সু সবল সু- 
ক্মোপাধেঃ কারণোপাধৌ লী- 
নত্ব"সুষপ্তিত্ব“! ইতি তত্রীকা॥॥ 
অবস্থাবিশেষঃ! যথা! স্বপ্া- 
বস্থ। পরীক্ষতা সুযুত্তাবস্থোদা- 
নী"পরীক্ষাতে। তত্রৈতাঃ সুষু 
শ্তবিষযাঃ আস্তষে। ভবস্তি ষদ্য- 
ত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্পূনমঃ 
স্বপ্ন" ন বিজীনাভ্যাসু না [াডীযু 
সৃপ্তো ভবভীতি। নাভী রনুক্র- 
্য হবভে। তাভিঃ প্রত্যবসূপ্য 

_ পুরীভতি শেত ইতি। বিকল্প- 
নেষু তু সুযৃত্তিস্বানেষু কদা- 

চিন্নাভীভ্যঃ ্ রতিবৃধ্যতে কদ।- 
চিৎ পুরীততঃ কদাচিদাত্মন ই- 
ত্যশাসিষ্যৎ! ভস্মাদপ্যাত্োৰ 
তু সুপ্তিস্কান মিতি। ইতি শারী- 
রিকভাষ্যে ৩ অধ্যায়ে ২ পাদঃ 
1 কিঞ্চ! যত্র সুপ্তো৷ ন কঞ্চন 



৬২৪৭ 
.... জুষেও সুমত্যা 
কাম" কামঘতে ন কঞ্চন স্বপ্ন] বেতসঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ) 
 গশ্যতি তৎ সুযুপ্তত। ! ইতি মা. ূ জুষেবিকা রী কুফত্রিবৃতা ! ই. 

খুক্যোপনিষৎ্॥ সুনিদ্রাচ |) ত্যমরঃ 1 
জুষুয়া স্ত্রী মেরুদওবাহো ইভা এ সুষেদী স্ত্রী ত্রিবৃ্। ইতি রাজ- 
_পিঙ্লানাজীমধ্যস্থনাড়ীবিশে- 1] নির্ঘন্টঃ 1] 
 যঃ। যথা। মেরো বাহ প্রদে- | চষোমা স্ত্রী নদীভেদঃ। ইতিত্রী 
শে শশি মিহির শিরে সব্য দ) ভাগবতে ৫ ক্ষন্ধে ১৯ অধ্যায্া 

কষে নিষন্নে মধ্যে নাডী সুষয়া । সুষ্ঠু ব্য প্রশপ্সা॥ অতিশষ*! 
দ্রিতয গুমধী চর সর্ধ্যা্সিৰ-/ ইত্যমরঃ সত্য"! ইতি সৎ 
পা! ইতি যট্চক্রভেরঃ কচ ক্ষিপ্তপারোগাদিবৃত্তিঃ | 
তস্য অশুতলক্ষণ“ষথা | ক্ষণ এ রী রজ্জুঃ। ইত্যমরটাকা- 
বামে ক্ষণ" দক্ষে যদ! বহতি মা. স্বামী 
ক্ুতঃ] সুযুন্ন! সাচ বিজ্ঞেঘ! স নি, ভ্রি যথাবিধিসশ্যমবি- 
স্রঁকার্ধ্যহরা খুভ|] তস্যা* না; শিউঃ। যথা ব্রন্ষপুরাণ*! যে! 
ড্যা" স্থিতো বহি অস্ত কাল- 1 যঃ কশ্তিততীর্ঘষাত্রান্ত গচ্ছে 
স্বপিণঃ1 বিষম* ত* বিজানী-৷ [ সুসশ্যতঃ সচ গর্ব" গৃহে স্বে 

*শযাৎ সর্বকার্ধ্য ঘিনাশনণ।। ্ ₹তোপবামঃ শুচি রগ্রমত্তঃ 
দাণুক্রম মুল্লজ্ঘ্য তপ্যাণনাড্যা"। স'পুজধেশ্ ভক্তিনমো! গণেশৎ 
দ্বষণবহে। তদ। তন্য বিজা.. ॥ ॥ ইতি প্রাধশ্চিত্ততন্ত্্ৎ 1 
_নীষাদণ্ডত* সমুপ্থিত ইতি! সুস-স্কৃত, তরি ঘৃতাদিনা না দ্রব্যে 
ব্রন্ষবামল”)। মেরুবা হ্থেইডা . এপ্রযনতরস' ্ ৃতব্যগ্জনা [দি। তৎ- 
নাড়ী পিঙ্গলযা৷ সমস্বিত।। সু ন্ পর্য্যাযঃ। প্রধস্ত”২। ইত্যমরঃ 
যুক্প। ভানুমার্গেণ ন্ধবারাবধি-। 11 ভৈলপাক সু্-স্কারে প্রযস্ত 
স্বিতা॥ ইতি যোগস্বরোদযঃ ॥) মুপসণ্কৃত"। ইতি শবরত্্াবলী 
জুষেণঃ পু” করমর্দকঃ। ইত্য-| ॥উত্তস'স্কারবিশিম্চ ॥ 

মরঃ॥। বিষ্ুঃ1! বানররাজসু-: সত্য জ্্রী জনকরাজভার্ষ্য।! 
আববৈদ্যঃ। ইতি মেদিনী |] যথ।! জীনামি পিতর* চাহ, 



** 

| বিদেহা দিগতিং নূপণ। ভম্য ভা: 

হ্যা” সুষত্যাখ্য। মহ জান শি 
মাভরণা। ভু! তর স্ততসুতাঃ সর্বে | 

| জীতা মে ভগিনী শু)ভা। খুপ: রর 

ত্য। মম মাতেতি লোকে জ।-! 
নাতি সম্তত"]! ইডি টস | 

. পুরাণে ৩৭ অধ্যাষঃ! | 
সুনবী স্ত্রী সুববী। ত্র | 

কাযা”রাযমূ্ট: 
সুসল্পৎ।স্ত্রী সৌভাগ্য”) তৎ" 
কসম্পদ্ $গর্ধ্যাষঃ। পরভাগঃ ২1 

ইতি ব্রিকাং $শেষঃ 11 

জ্গনহঃ তরি সুখসহ্ঃ। দঃনহুভিন্নঃ 
্ রে সঙ্তে ২সাবিতি সহ- 

থাতোঃ কন্মণ্যল্ গ্রত্যযেন নি. 
স্পন্নঃ 

মুমারঃ পু" রক্তখদিরঃ। ইতি; 
রাজনির্ধন্টঃ1| অভিশযসার-। ৃ  
বিশিকে ব্রি) | 

সুসারবণ্থ ক্ী স্ফাটিক"। ইতি! 

1 

ৃ 
ূ 
র 

! 

ূ 

| 

ব্রিকাওশেষঃ1। 
সুসিকত। স্ত্রী শর্করা ৷ ইতি রাজ 

নির্ঘণ্টঃ।1 উত্তদ 'বালুক। চ॥! 
সুলীম। স্ত্রী বৃত্ত তা।ষাতু, 
ষ্জিনজননী। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

0উভ্তমসীমা চ | 
সুস্থঃ ত্রি সুখেন তিষ্ঠতি যঃ। 

॥ 

সপ পা পি শশী টাটা 

পাশে শিস চিলি রি 

রি চি 

সপ ছিলি শিট 

সু্সত 
অরোগী। যথ।। মর্ত্্য মৃত্যু 

বারকাহ গলাযন্ সর্থান্ 
লাকান্ নির্ভষ* নাধ্যগচ্ছ্থ। 

ফাদ জজ" প্রাপ্য বদৃচ্ছ
য দা 

সুস্থঃ শেতে মৃত্যু রষ্মাদপৈতি 
॥ ইতি শ্রীভাগৎ তে; ১০ সবদ্ধে ৩ 
অধ্যাযঃ 1 র্ 

সুস্থতা রী আরোগ্য হি 
শবচক্দিকা 1] 

 জুস্িরহ ত্র স্থিরতরঃ। যথা? 
নহোকল্মাদ্গুরো জ্ঞান” সুষস্ছি- 
র* স্য  সপুষ্ষল'! ব্রদ্মৈতদ- 
দ্বিতীষ" বৈ গীষতে বন্থধর্ষিভিঃ 
1 ইতি ঠীভাগবতে ১১ স্কন্ধে * 

অধ্য।যঃ || রি 

হেনা 2 নাগাল । খে- 

তা। রী ইতি ভাষা! ভা?,, গুণাঃ 

1 যুম। দূর্ব( তলে বন ১৫ 

বিশদে। গুক্তঃ | টিন রাজ: 
নির্ধন্টঃ ॥ 

সু্নাতঃ পু যজজান্তনানক। 
ইতি শকরজ্রাবলী॥ সুন্দরব- 
পরুতন্সানে ব্রি! যথ1।॥ অথ।- 
হঃসু শিবৃত্তেষু সুনাতাঃ ক্তম- 
জলাঃ । আশু দ্প্রনচ্যন্ডে 
্রাহ্মণ।ন্ ব্বত্তিবাচ্য চ॥ ইতি 
গুদ্ধিতত্ত্ণ 1 



ূ ৬২৪৯ 
অহোত্র কত্ত 

'ুম্মিতা স্্ী স্তর ভদঃ। ইতি হেম- সুঃ জী সৃতিঃ॥ ক্ষেপে! যুধা- 
চন্্ঃ] সুন্দরঈযপ্বা স্যযুক্তে ত্র ॥ তোঃ বিপ্গ্রত্যযেন নিষ্পন্েতি 

সহত্তিঃ পু" বৌদ্ধভেদঃ।যথা। | কেচিও )1 
 মহাগিরি সুহস্ত্যাদ্য! বন্জাত্তা | সুকঃ পু* বাণ] বাঃ] উত- 
দশ পূর্বিণঃ॥ ইতি হ্মচত্দ্রঃ 1. [ পল*॥ ইতি মেদিনী 1 

সুহিতঃ ক্রি বিহিত] তৃপ্তঃ ). 'সুকরঃ পু বরাহঃ11 জস্তকারঃ 
ইতি বিশ্বঃ | । ইতি শব্দরত্রাবলী 1 মৃখভে- 

সুহিতা স্ত্রী অশ্লিজিহ্বাবিশেষঃ ! ূ  দঃ ইতি জটাধর2 1 
ইতি জটাধরঃ | সুকরী স্ত্রী বরাহক্রান্তা ; ইতি 
এই পু* মিত্রঃ সখা || ইত্যমরগ ৷ শব্দমাল।1। করার চা 
সুহ্দদ্ একস্মলগ্রাত্তগ্চতুর্থলগ্ন” 1 [স্তক্ত" ত্রি শোভনোক্তিবিশিষ্ট* 

যথা! পাতাল" হিবৃকক্চেৰ সু] ॥ বেদোক্তস্তোত্রনদ্বাদি  যথ। 
হাদস্ত শ্চতুর্থক*! ইতি জ্যোতি- | 1 ঝগ্েদস্য অগ্নিশীলে ইত্যাদি 
স্তত্"1॥ শশিজঃ সুহৃদগৃহগতঃ ! অগ্রিসুক্ত"॥ সহমুশীর্ষেত্যাদি 
করোতি চাতুর্ধ্য হাস্য ধনবস্তৎ পুরুষসূক্ত”]৷ অহ” রুদ্রেভি রি- 

ৰ 

বচসা মধিপঃ 1 ইত্যাদিকোন্ঠী ত্যাদি  দেবীসূক্ত" 1, হিরণ্যব- 
প্রদীপঃ ॥। | সিত্যাদি শ্রীসৃক্ত" |) রাত্রি- 

সুহ্ৃদযঃ ত্রি প্রশত্তমনাঠ। তত ব্যক্ষদাষতীত্যাদি রাত্রিসুক্" |! 
পর্যযাষঃ1 হৃদযালুঃ২ ইত্য- 1] আতুন ইন্দরক্ষমন্ত মিত্যাদি গ- 
মরঃ)। সহ্গদ্যঃ ৩) ইতি শব্দ, 
রত্বাবলী 1) 

স্রুহোত্রঃ পু চক্রবস্শীষবৃহদিষু- 

রাজপ্জ্রঃ যথা বৃহ দ দষোশ্চ 

দযাদঃসু.হাত্রো নাম ধান্মীকও 

1 রা দাাদে। হত 
ন।মবভূবহ। ইতি মহাভত্রতে 

হরব' শে পিতৃকল্ষে ২০ অধ্যাষঃ 

খেশসুক্ত- | ইযমদদাদ্রভস ই- 
ৃ ত্যাদি সরব্বতীসুক্ত”।! অতো। 
| দেবা! অবন্ত ন ইত্যাদি. বি- 
[. সুক্ত”] মেদিনী দেবীত্যাদি 
| ভূসূত্ত”॥ আদিত্যান। গিত্যা- 
ৰ দি আদিত্যসৃক্ত" 1 ত্বসোম 
| ইত্যাদি সোমসুক্ত"] ইত্যাদি 
। খঞ্েদস্য সূক্তঘহস্) যথা 

$ 



্ ৬২৫ 
সচক স্ুচিকা 

সহসুমের” সুক্তান৷ দিত্যাদি | স্তচকঃ পু, সীবনদ্রব্যৎ।। বোধ- 
চরণব্যহঃ 1. যজুর্ষেদস্য বিশ-.] কঃ] জন্কুরঃ 1! বিভালঃ 1 কা- 

ৈশ নিত্যাদি আবমারসুক্ত* । ।, ধঃ। ইতি মেদিনী || পিশুনঃ 11 
সোমায পিভৃমতে ইত্যাদি পি-| বুদ্ধঃ 1] 'লিদ্ধঃ ॥ পিশাচ ৭ 

তৃসুক্ত" 1] পবমান স্বজন ই-. ইতি শব্দরভ্্রাবলী 11 সুত্রধারঃ 
ত্যাদি পাবমানীসৃক্ত"। ইত্যাঁ। 11 কথক্চঃ। ইতি হ্মচন্দ্রঃ সু 

দিবেদপ্রসিদ্ধণ1! তথা! জপ্য।- ূ প্মশালিঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
নি সৃক্তানি ভখৈব চৈষা মত হন ক্লী শন্ধন। জ্ঞাপন! 

ক্রমেণাপি যথাস্বব্বপণ! ইতি । ইতি ব্রিকাগশেষঃ 1 
মলমাসতন্ত্ |! অপিচ? অন্দ) সুচনা স্ত্রী ব্যধনণ]। দৃষ্টিঃ 11 
শ্নোর্থ মস্বাধা নদীপুলিন স* | শন্ধন"]! অভিনযঃ | ইতি বিশ্ব 
স্কিতঃ! সচ বৈশ্য স্তপ স্তেপে মেদিন্যো || 
দেবী সুক্ত“পর* জপন্ ইতি । সুচিঃ স্ত্রী শীরনী। ইত্যমরঃ 1] 
মাকেষপুরাণে দেবীমাহাত্ম্য" | নৃত্যপ্রভেদঃ] শিখা; যথা? 

্ুক্তা স্ত্রী শারিকা॥ যথা? জু-; সুচি নৃত্যপ্রতেদে চ বাধনী শিং 
কতা মদনশলাক] চিত্রাক্ষী শা: | খযো রপি! ইতি রত্রকোষঃ || 
রিকাবচণ্ডা চ। ইতি ত্রিকাগু-। সুচিকঃ পু” সুচ্যা জীবতি যঃ? 
শেষঃ 1! | দরজী ইতি তাষা। তৎ শর্ষযাযঃ, 

সুচ শুক পৈশুন্যে। ইতি কবিক- ॥ সৌচিকঃ২ সৌচিঃ ৩ তুন্স- 
্দ্রমঃ॥ দীর্ঘ? অসুসূচৎ্কথা*, রা ইতি শব্- 
লোকঃ কথিভব। ন্ইত্থ॥ ইতি | ভ্রাবলী 
রমানাথঃ। পৈশুনা মন্তর্রোহ চুচিকা স্ত্রী সুচি |, হস্তিশুওঃ ! 
ইত্যেকে ৷ ইতিদুর্গাদাসঃ 0 ইতি ফেচিৎ | ) 

সচঃ পু” ছশাস্কুরঃ। ইতি কেচিৎ্ | সুচিকাধরঃ পু* হস্তী। ইতি শন 
সুচকঃ তরি পিশুনঃ। ইত্যদরঃ 1; মালা]! 

অস্য বিবরণ” কর্ণেজপশকে দ্র | সুচিকাভরণ” ক্লী উষধবিশেষঃ1 
ফটব্য* | | যথা। বিষ" গলমিত" সৃতঃ শা" 

পি 



থক স্রযে দু" তষ্টূর্ণ" সঞ্পু- 
টেক্কতবা কাচলিপ্ত শরাবঘোঃ। 

মুদ্রা" কত্বাথ স"শেষ্য তত শ্চ- 

যা" নিবেশযেছ ! বছি*শনৈঃ 
শনৈঃ জর্য্যাৎ প্রহ্রদ্ধষ সঙ্্য- 
যা তত উদবাট্য তন্মুজা মুপ- 
রিস্থ শরাবকাৎ্। সণ্লগে। যো 
ভবেছুম স্ত" গৃরীযাচ্ছনৈঃ শ- 
নৈঃ1 বাধুস্পর্শে। যথা ন স্যা. 
সততঃ কুপ্যা” নিবেশযেঞ্চ। যা 
বশ সূচ্য। মুখে লগ্ন” কুপ্যা নি- 
(তি ভেষজণ।॥ তাবন্মাত্রে র- 
মো দেষে। মুচ্ছিতে সম্গিপাভি 
নি।) ক্ষরেণ প্রক্ষতে ুদ্ধি তি- 
ত্রাজুল্যা চ ঘর্ষষে«্, || রুক্তভে 
ষজ সম্পর্কাৎ মুচ্ছিতে [পি হি. 

৬২৫১ 
হুচী 

যারুভ"]। যাবৎসূচ্য। মুখে লগ্মৎ 
কুপ্যা আঘাতি ভৈযজণ। ্ু- 
রেণ প্রক্ষতে শীর্ষে তত্র জুল্যা 
চ ঘর্ষযে্। ত্রিদোষে র্ট্ি 
তো জীবে। রক্তভেষজ মগ, 
1 সর্পদক্টো মৃতাবস্থঃ সোপি 
জীবতি তৎক্ষণাৎ 1 দদ্যাচ্চ 
অধর“তোয" সুচিকাভরণে রনে 
।ইতি সুচিকাভরপরস: সল্িপা- 
তে। ইন্তি রসগ্রদীপঃ 1 

কুচিকামৃখ” জ্লী শঙ্ঃ। ইতি 
হারাবলী ॥| সূচ্যাস্যে তরি 1! 

সচিতঃ ত্রি কথিতঃ | বোধিতঃ 
সুচধাতে। ক্ত প্রত্যযেন নিম্পন্নঃ 

স্ুচিপত্র কঃ পু* সিতাবরশাকছ | 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 

জীবতি! তখৈব সর্পদক্টোপি: স্টিপুস্প, পু কেতকবৃক্ষঃ। ইতি 
চতাবস্থোপি জীবতি 1 ঘর্দ। তা. জটাধরঃ রা 
পো! ভবেশুম্য মধুর" তগ্র দী-। ; স্থুচিরোম পু" বরাহঃ ইতি 
যতে! ইতি সুচিকা [ভরখে। রসঃ। 
1ইতি ভৈবজ্যরত্রাবলী 11 ক্ষ 
অপি চ। বিষ" পল* রস" শাখ, 
তচ্চুর্ণ কাচলেপিতে। মৃদ্ স” 
শটে চ সপুধ্য চু্্যা" স" পসথাপ্য 
পাচষে্]) » লৈ ধামদ্বষ"প- 
জ্তাত* সমুদ্ধ স্য শীতল”। উ. 

সুচিশ[লিঃ পু 

০ পশসপাসপপাপ  পপপা ৯ 

সপ িপস্ি্াজিপিিপসপপাপা সপে ২ 

হারা বলী । 

স্চিবদনঃ পু” নঙ্গলঃ | মসকঃ 
৷ ইতি রাজনির্ধপ্টঃ 

সুচিবান্ পু* গরুজঃ। ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী 1 

* সুক্মশালিঃ! ইতি 
টম ]। 

দ্বুপান্র গত" ধুম” গৃহী্বাম্পৃষ্ট এ স্তচী স্ত্রী সীবনদ্রব্য*। স্চ ইনতি 



৬২৫২ 
স্চঠাহ্ৰ 

ভাষা। আঙ্গিকাভিনযবিশ্ষঃ 
। অঙ্গদ্বার[চেষ্টা। ইতি ষে- 
দিনী1। করণ*। ইতি হ্মচন্দরঃ 
] দৃফ্টিও | ইতি কেচিত্ু || 

সী? তরি সুচকঃ! সুচধাতো দিন 
প্রত্যষেন নিম্পননঃ |! 

নুচীদলঃ পু” সিতাবরঃ! ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ |! 

সুচীপন্রা স্ত্রী গ্রণদুর্বা। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

সুটীপুষ্পঃ পু" কেতকী! ইতি 
রত্রমাল। | ূ 

স্ুচীমূখ* ক্লী হীরক”। ইতি হেম- 
চত্দ্রঃ || সূচ্যাস্যে ত্রি)। 

স্ুচীমুখঃ পু" সিতঙ্গশঃ॥ ইতি 
রাজনিরঘ্টঃ টু 

কুচীরোমা পু* শুকরঃ। ইতি: 
ত্রিকাও্শেষঃ 1 সূটীতুল্যলো- 
মবিশিকে ত্রি 

সুচ্যগ্রস্থলকঃ পু তৃণবিশেষও ॥ 

উলু ইতি ভাষ।। যথা সূচ্যগ্র | 
স্কুলকে! দর্তে। জূর্ণাখ্যশ্চ খরচ 
দঃ ইতি রত্্রমাল। ] 

স্চ্যাস্যঃ পু, মৃষিকঃ। 

চন্্রঃ | সুচীনুখে ত্রি।। 
সুচ্যাহ্বঃ পু সিতাবরঃ ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ || 

পপ পাপা ভাতে ওত রিলে -শীীশশাশিািশিপীাাটাাাাটিটটিশাটাীশীশেীশীীশশীশটী শি শি 

পস 

ইতি হেম- 

ঠাপা শিপ পাশপাশি াসপাসপপাপিপাশীশাাপি শপ পীশীশী শীতল উপ িপাশাপপপপসপাসপ্পিীপীপাশ পাশ শপে শশী শ্াশাশশশী্ি 

সুতি 

| স্থতঃ পু" সারথিঃ॥ ত্বষ্ট|। ইত্য- 
 অব্ঃ॥ কত্রিযাৎ ত্রাহ্মণীস্ৃতঃ] 
বন্দী। পারদঃ। ইতি মেদিনী 
| সূর্য্যঃ | ইত্যনেকা থঁকোষঃ |! 

পুরাণবক্তা। যথা। ষবাস্তে সু- 
ত মনঘ” নৈমিষীষ! মহর্ষযঃ ? 
পুরাণসর্শহতা" পুণ্যা" পপ্রচ্ছ 
লোমহ্র্ষণ*!! ত্ব্য। সত মহাবু- 
দ্বেতগবান্ ্হ্ষাবিত্তমঃ ॥ ইতি- 
হাস পুরাণার্থ” ব্যাসঃ মম্য- 
গুপাসিতঃ ॥ অগ্যতে সর্ধরো- 

মাণি বচসা হষিতানি যু দ্ৈ- 
পাযনস্য ভগবা" স্ততে। বৈ রো- 
মহর্যণঃ॥ ভবন্ত মেব ভগৰান 
ব্যাজহার স্ব" প্রভৃঃ মূনী- 
না” সহিতা” বন্ত” ব্যাস পৌ- 
রাণিকী" পুর|॥ ত্ব হি স্বাযস্তূ- 
বেষজ্ঞে সত্যাদৌ বিতদ্দ সতি। 
সপ্ভূতঃ সণহিতা* বক্ত" স্বা'শে- 
ন পুরুযোন্তম ॥ ইতি কৌন্ে 
১অধ্যাষঃ11 11 অপি চ। নি 

গাদ্বন্ধণঃ সার্ঘ* দেবেক্রেণ 
মহৌজসঃ। বেণপুজস্য বিততে 
পুরা পৈতামহে মখে ॥ সূতঃ 
পৌরাণিকে। জজ্জে মাধাৰগঃ 
স্ব" হরিঃ। প্রবক্তা। সর্বশাস্ত্রা- 
৭” ধর্মাতে। গুণবৎ্সলঃ) ত* 



1 স্ুতঃ ৃ 
মা" বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পূর্বে ভুত, 
সনাতন! এতশ্মিমস্তরে ব্যামঃ 
কষদ্বৈপাষন? স্বযণ।। আাবষা, 
মাস যাঃ প্রীত্যা পুর খপুরুষে 
হ্রিঃ | মদ্বযেচযে সুতাঃ সণ্ভু 
তা বেদবজ্ভিতাঃ1! তেষা পুরা; 
এ বক্তৃত্ব* বৃত্তি রাসীদজাজ্ঞষ। ! 
ইতি কৌন ১২ অধ্যাযঃ 11%11 
কিঞ্চ। ব্রহ্মণঃ পৌ্করে যজ্জে 
সৃত্যাহে বিততে সতি। পৃষদা 
জ্যা শু সমুৎ্পমঃ সূ সৃতঃ পৌরাণি 
কো ছ্বিজঃ] বক্তা বেদাদিশা- 
স্বাণা ত্রিকালামলতত্তববিৎ ৷ 
ভীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গেন নৈমিষারণ্য 
মাগমৎ্। ইতি বহিপুরাণে ১ 
অধ্যাবঃ11%1 অন্যচ্চ। হস্তে 
তু দক্ষিণে চক্র"দৃষ্টর। তস্য পিতা, 
মহঃ। বিষ্ো রণ্শ" পৃথ্ মত্ব। প. 
রিতোষ" পর যয তস্য বৈ 
জাতমাত্রস্ম যজ্ঞে পৈতামহে 
শুভে! সূতঃ সৃত্যা” সমৃত্পন্নঃ 
সৌত্যে হহনি মহামতে |! তন্মি- | 
মেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্জোথ 
মাগধঃ! প্রোভেটী তদা মুনিবরৈ । 
ভাবতে ঈীসৃত গে 11 ভূষতা | 
ম্ষে নৃপতিঃ গুথু বৈথ্যঃ প্রতাপ, | 
বান্। ইতি বাণ ১আপে: 

সী 

শপ পপ ২০ 

৬২৫৩ 

ভতঃ 

১৩ অধ্যাষঃ 1111 যুন এব পৃ 
থো। জাতত্ব।ৎ জাতমাত্রস্য যত 
ইত্যুচ্যতে ! পৃথুরেবা তব, যস্মা- 
ততঃ পৃথু রজাযত ইতি ম।ৎ- 

স্যোক্তেঃ। পৈভামহে পিতামহ 
দৈবত্যে পৃথো ব্রেব যজ্ঞে ন তু 
গিতামহ কতুকে। যথাহ বাষূঃ। 
বৈণ্যস্য হি পু “থে ধঁজ্ে বর্তমা- 
নে মহাত্মনঃ। সৃতঃ মৃত্যা* স- 
মুৎ্পন্ন ইতি! সৃত্য। মিতি সুতি 
রভিষুতিঃ অভিযুষতে কণ্যতে 
সোদে। ২স্য। নিতি সুতিঃ সোমা- 
ভিষবভূষি সময । সৌত্যে 
হনি তন্মিক্সের দিনে। ইতি তষ্টরী- 
ক।11% | কিঞ্চ। এতত্মিম্েব- 
কালে তু ষচ্ছে পৈতামছে শুভে 
1 সৃতঃ সুত্যা” মযুৎ্পম্ঃ সৌত্যে 

খ্হনি পুরাণবিও॥। তেযাণ্যজ্ে 
পুনে নৃণ্পমো। সৃতমাগধৌ। 
পৃথে। ্ তবার্থ, তৌ তত্র মদ [হতো 
মহর্ষিভিঃ] তে উচু ধরঁ্যযঃ সর্বে 
সুষত| মেষ পার্ধিবঃ। তৈ নিষু- 
ক্তৌ সুকম্মাণি পৃথো ধ।নি নহা- 
তআনঃ 1] তব সা নি মর্থাণি আ- 
শীর্ঘ। দা৭্গ্ততঃ পরান তষে। 

সতবাততে জুত্রীতঃ পৃথ্ঃ প্রাদাৎ 
জংনখরঃ।; অনুপদেশং সৃতাষ 



২৬২৫৪ 
তক সুতিকা 

মাগধান মাগধায চা) তৎ দ্ী কুতকা ভত্রী সৃতিকা 1 ইতি সুত' 
পরম্রীতাঃ প্রজাঃ প্রান হর্মহু-! কাগৃহশব্ দর্শনা |. 
র্ঘঃ বৃত্তীনা মেষ বো দাতা  সুতকাগৃহ" ব্লী সুতিকাগৃহ* ? 

ভবিষ্যত নরেশ্বরঃ। ইতি বহি ৰা. ইত্যমরটাকাধাভরতঃ ॥. 
পুরাণে পৃথোরুপাখ্যান নাম।-। সুততনষঃ পু কর্ণঃ। ইতি হেম- 
এ ] | চত্্ঃ || 

তঃ পুণক্লী পারদঃ। ইত্যমরঃ 0 ] সুতপুল্রঃ পু* কর্ণ) ইতি শব 
কুতঃ ত্র প্রমৃতও।। টিন রত্বাবলী 0. 
ইতি মেদিনী 11 স্ততপুজকঃ পু” কর্ণঃ। ইতি ত্রি- 

| 
| 

সুতক” ক্লী জন্ম। ইতি মেদিনী; কাগুশেষঃ | 
জননাশেচ”। যথা মৃতেন : সুতরাটু পু* পারদঃ ইতি রাজ 
সৃতক* গচ্ছেক্সেতরৎ সৃতকেন | নির্ঘন্টঃ | 
তু।ইতি।বৃদ্ধমন্থরূপি। শাব-| ভুতিঃ ভ্রী সোমাভিযবভূমিঃ। 
স্যেপরি শাবে তু মুতকোপরি ; যথা অভিযুষতে কণ্ডুতে 
সুতকে। শেষাহোভি বিশুদ্ধিঃ ; সোমো। হ্যা মিতি মৃতিঃ সো. 
যাদব” সৃতিকা* বিনা 01 মাভিযবভূমিঃ। ইতি ফুতশ্শক্ে- 
মরণাশোচ”। যথা! সর্ব” গোত্র দিনরাত || জনলণ1| সু- 
মসং্পৃশ্য” তত্র স্যাৎ সুতকে | স্তানঃ। সীবন”1 ইডি কেচিৎ॥ 
সতি। মধ্যেগি | সুতকে দ্যা ্। তিক! স্ত্রী নবপ্রসূতা। যথ। | 
পিগান প্রেতস্য ত্প্তযে 1 ইতি ৃ শাবম্যোপরি শা বেতু সৃতকো।- 
গুদ্দিতত্ব" 1 প্রতিবন্ধক") য্থা ূ পরি সূতকে শেষাহো তি িশু- 
৪ ব্রত যজ্ঞ বিবাহেষু আছে | দ্বিঃ স্য দুদক্যা" সৃতিকা* বিনা 
হোমে হচ্চনে জপে। আরবে: 1 1 ইতি শুদ্িতত্ত্ | 1 তদন্ন- 
সুতক" ন স্যাদনারন্ধে তু সূতত- ভোজনপ্রাষশ্চিন্ত“ষযথা। শখ্বঃ 
ক”) ইতি তিথ্যাদিতভ্ত্ব | | । চাগডালান্ন” ভূমিপান্ন” অজ- 

সুতকঃ পুণ্ক্রী পারদঃ। ইতি। জীবি শ্বজীবিনাৎ] শৌপ্ডিকা- 
মেদিনী | ] ম”সৃতিকাম" ভ্ক্তা মাষণ ব্রতী 

ূ 



সুতিকা 
ভবে] ইতি প্রাষস্চিত্তত স্ব 
11% 1) তাদবলোকন তদালপন | 

 তঙ্সণস্পর্শ নিষেধো যথা । না 
লপেৎ্ জনবিদ্ধিষ্টান্ বীরহী 

সচ্ছাস্ত্র যজ্ঞ সত্রাদিনিন্দকৈঃ |] 

_ স্কৃত্বা তু স্পর্শনালাপণ গুদ্ধ্যে 
তার্কাবলোকনাৎ্ 1 অবলো' 
ক্য তথোদক্য। মন্ত্যজ” পতি- 
ত” শব”)! বিধন্মি সৃতিকা যও্ড। 

পা 

৬২৫৫ 

রা 
নাণতথা স্ত্বি*! দেবতা গিতৃ 

সুতিকা 

তিকেত্যুক্তৌ তষে| রন্ন* বিগ্- 
হিতি*। ইতি মার্কগ্যেপুরাণে 
সদাচারাধ্যাধঃ॥ বামনপুরাণে 
১৪ অধ্যাযে চ দ্রষ্টব্য" | 

সূতিকাগার” ক্লী গ্রধবগূহ* ? 
ইতি জটাধরঃ || 

স্তিকাগৃহ" ক্রী প্রসবালিষঃ 
ত্পর্যযাষঃ। অরিষ্ট* ২! ইত্য- 
মরঃ] সৃতকাগৃহ* ৩॥ ইতি 
তন্রীকা।! সূতীগৃহ*৪ সুতিগৃহ 

বিবস্্ান্তাবসাধিনঃ ॥ মৃতনি-: 
াতকা"শ্চৈব পরদাররতাম্চ 
যে॥! এতদেব হি কর্তব্য* প্রা. 
জৈ৫ শোধন মাভানঃ1্ক। পা 
রিভাষিক সুতিকা লক্ষণ যথী | 
অভোজ্য সুতিকা যণ্ড মাজা রা-। 
খুণশ্চ জন্কুটান্।! পাতিতাপবিদ্বা 
চাগাল মৃতহারাপ্্চ ধন্মাব ণ 
সংস্পৃশ্য শুদ্্যতে নানা উদ. 
ক্যা গ্রামসুকরৌ | তচ্চ সৃতি | 
কাশৌচদুষিতৌ পুরুষাবপি | 
অলর্ক উবাচ ভবত্য কীর্তি 
তাভোজ্য। য এতে সুতিকাদযঃ ; বন্ধিপুরাথেপ্রজাপতিসর্গনামা- 
1 অশীষাণশ্রোতু মিচ্ছামি তত্ব | ধ্যাষঃ 1] 
তো! লক্ষণানি হ।) মদালসে।- | সুতিকাগেহ” ক্রী প্রসবগূহণ । 
বাচ। ত্রাঙ্মণী ব্রাহ্মণশ্চৈব যা | যথা। জঁগাম সৃতিকাগেহ* না- 

 বশেষত্ব াগতৌ। তাবুভৌ সু.) রীবূপ* বিধাষ তৃঃ॥ জধশবঃ 

৫1 ইতি জটাধরঃ1 তস্যাকুতি 
. থা? অফ্টহস্তাযত" চারু চ- 

তুর্থস্ত বিশালক”। প্রাচীঘার 
মুদগ্দার" বিদধ্যাৎ সুতিকাগূ- 
হ*॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ1) তত্র 
পিশাচানা” বাসো যথা সর্থ- 
ব্রগানপ্রতিঘান সৃতিকাগৃহসে- 
বিনঃ ॥ পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদ্দান্চ 
পৃষ্ঠগ্রীবান্ জুরণ্হসঃ 1 এব" 
বিধান পিশাচাপশ্চ দুষ্টু ব্রহ্মা 
নুকম্পযা। অন্তর্ধান" বরণ প্রা- 
দাৎ কামশাধিত্ব মে চ1 ইতি 



২৬২৫১ 
স্মতিক। 

শঙ্খশব্দে। হরিশব্দে। বভৃব হ)। 
ইতি ব্রদ্ষবৈবর্ডে ্ীকুকজন্াখ-: ! 
৩৪ অধ্যায়ঃ || 

স্ুতিকাভবন* ক্লী প্রসবগূহ" ৷ 
ইতি হ্লাযৃধঃ ) 

সুতিকাবাসঃ পু” প্রমবগূহ*। 
যথ।। সুতিকাবাসনিলযা জন্ম 
দানাম দেবতাঃ! তাস" যাগ ৰ 

নিমিতৃস্ত শুদ্ধি জ্জন্মনি কীর্ত- 

তা) ষ্টে হত্রি রাত্রিষাগন্ত : 
জন্মদরানান্ত কারষে্।; ইতি, 
শুদ্ধিতত্্ণ 1 ণ 

সুতিকারোগঃ গু নবপ্রসূৃতা। : 

ব্যাধিভেদঃ। তনিদানাদি যথ। | 
। মিথ্যোপচারাৎ সক্েশাৎ্বি-। 
যমাজীর্ণভোজনা ও সুতিকা-| 

ৃ 

! 
| 

ছে পি পপ 

টিপি রঃ স্ষ্পাউন? 

রঃ 

যাস্ত যে রোগ। জাযস্তে দারু- 
ণাঁশ্চ তে) মিথ্যোপাচারাৎ 

অনুচিতাচরণাণ্ড ! প্রবাতাদি : 
সেবন।ৎ 1 সক্রেশাৎ সর্ণক্লশ্য- 
স্তে দোষ অনেন ইতি সৎক্রে- 
শঃদোষজনক মম” তস্মা্ 2. 

দারুণাঃ কষ্টসাধ্যাঃাঃ কে তে ূ 

| 

| 

ব্যাধয ইত্যাকাজ্ক যা মাহ | 
অক্রমর্দে। জরঃ কাসঃ পিপাস। 
গুরুগান্রতা। শোথঃ শল।তি- | 
সারৌ চ সুতিকারোগলক্ষণ* 7 | 

1 
| 
ৃ 

 স্ৃতিক। 

এ দঃ প্রাষেণ সৃতিকা- 

যা ভবস্তঃ সৃতিকারোগত্বেন ল- 
তজমদ 

 ক্ষ্যন্তে 1 %₹ 1] ! জ্বরাদীনা" রোগ- 
বিশেষ ণা" নিদদানবিশেষ মাহ 

জ্বরাতীসার শোথাশ্চ শুলানাহ 
ৰ (ব্লক 1ঃ। তক্দ্রারুচি প্রসেকাদ্য। 

বাত শ্লে্স সমৃভ্ভবাঃ | কচ্ছসা- 
ধ্যা হি তে রোগাঃ ক্ষীণমাণ্স ব- 
লাশ্রিতাঃ1 তে সর্ষে সুতিকানা- 
মা রোগা স্তে চাপ্যুপজ্রবাহ 
সৃতিকাভবত্বেন সৃতিকানান্ন। তে 
রোগাঃ 1! আশ্রষাশ্রিতযে। র- 
ভেদোপচারাৎ্।। তে চাপুযুপদ্র- 
বা ইতি! তএব ভ্বরাদয উক্তা- 
না" রোগাণা মন্যতমণ প্রধানী- 
রুত্যোপদ্রবাশ্চ 11] অথ সু. 
তিকারো [গচিকি্ন। ৷ সূতিকা- 
রোগ শাস্তযর্থ, জর্য্যাদ্বাতহরী* 
ক্রিযা”। দশমূলক্কত” ক্কাথণ কৌ- 
যু" দদ্যাৎ, ঘৃতান্থিত ত*1; অমৃতা 
নাগর সহচর ভঞ্ো্কট পর 

মূলক” জলদণ। শৃতশ্দীত" মধু- 
বুক্ত” শমযত্যচিরেণ সৃতিকাত- 
ক”।! দেবদারু বচা জন্ঠ” পিপ্র- 
লী বিশ্বভেষজ! ভূনিম্ব কট্ফ 
লণ মুস্ত" তিক্তাধান্য* হরীতকী 
| গজরুষ্ণা সদংস্পর্শা গোক্ষুর" 



ক্ুতিকা টান স্ুতিকা 
ধঘযাসকঃ । বৃহত্যতিবিষা চিনা] প্যতে নাগর”! প্রস্থার্ঘাণ গুভব- 
কন্কটঃ কঞ্চজীরকঃ11 সমভাগা-। দ্বিপাচ্য বিধিন! মুক্ীত্রষণ ধা- 
স্বিতে রেতৈঃ সিন্ধু রামঠ সন্যু-) ন্যকা মিশ্যাঃ পঞ্চপল* গল* 
তৈঃ1 ক্কাথ মণ্টাবশেষন্ত প্রসৃত | , ক্লমিরিপোঃ সাজাজি জীরাদ- 
প1যষেৎ স্্িষ | শুল কাস জর পি? ব্যোবান্যোদ দলোর্গে 

শ্বাস সুন্্া কল্প শিরোর্ভিভিঃ। ; অ্রজুমন স্তৎ াবিডীনা* পল” 
যুক্ত" প্রলাগ তৃড্ দাহ তন্্রাতী-; গঞ্ক" টা ঘি" 
সার বাস্তিভিঃ । নিহস্তি সৃতি-। | সৌভাগ্যদ* যোঘিতা” £ ভূট্ 
কারোগ* বাত পিন কফে সব” | শ্বীস জ্বর দাহ ট্রাই স- 
৷ কষাযে। দেবদা্বাদিঃ সুতাযাঃ) ম্বীসকামাপহ” গ্রীহব্যাধি বি- 
গরমৌধধ*।! দেবদার্থাদিকাথঃ | নাশনণ ক্লদিহরণ ন্দদাঞ্সিসন্দী- 
1%1 জীরকঃ স্থলজীরশ্চ শতপু- / পন*|! দল" পত্রক*। উরগে- 
স্পাদ্ধযণ তথ|1 যবানী চাজমোদা | অুযুমনঃ নাগকেশর”। জাবি- 
চ ধান্যক* মেথিকাপি চ॥ শুগী। ডী ঙ্গৈল সৌভাগ্য শুগ- 
রুষ্ণ| কণামূল” চিত্রক" হপুষাপি। পাকঃ। ইতি ভাবপ্রকাশহ 
চ। বদরীফলচূর্ণ হট কম্পি- । সুতিকাবত্ী স্ত্রী সৃতিকাগারেজা- 
ল্লক*তখা॥ এতানি পলমাত্রাণি তবালকস্যষস্ঠদিনে প [জাদেবী- 
গুড* শতপল মত"। ক্ষীর" প্র- 1 বিশেষঃ। অথ সৃতিকা যষ্ঠীপজ। 
স্ঘ্ধষ* দয সপষঃ পা রা | । বিব্যুধর্ত্তরে | সুতিকীবাজ- 
থ।।! পঞ্চজীরক গাকো হ নিলযা জন্মদা নান [ঢ্বেতাঃ ) 
জূতানা” প্রশাস্তষে । 1 তাসা*যাগনিষি্তার্থ"শুদ্ধি 
সুতিকারোগে যোনিরোগে স্বরে  ্মনি কীর্তিত।॥ ষণ্ঠেহক্রি রাত্রি 
ক্ষয়ে কাসে শ্বাসে পাণুরোগে যাগন্ত জন্মদানাঞ্চ কারযেছ 1 
কাশ্যে বাতামযেষু চ। গঞ্চজীর | রক্ষনীষা সক্ধা যী নিশা” তত্র 
কপাকঃ1ঞ্চা। জামা লিষ-; | বিশেষতঃ || রান জাগরণ* কা, 
গা মত্র পযসঃ প্রহ্দ্বষ“খণ্ডতঃ প- 1) ধার্য জন্মদানা”তথা বলিঃ। রা- 
সৎ্গল মত্র চূর্ণিত মথ প্রক্ষি ॥ মেতি সন্বোধন* 0%) তত্রান্দো, 



তুতিক! 
চাস্তরদোষোপি নাস্তি। অশোৌ, ূ 
চে তু সমৃপন্নে পুল্রজন্ম যদ! 

ভবেঞ্চ। র্তৃ স্তাৎকালিকী শু- 
দ্বিঃ পূর্থাশে টচািশুধ্যতি | ইতি 

তি; 
প্রজা পতি বচনা্। পুভ্রজন্মেতি 

শ্রবণ, পিছু রেবাশৌচাভাবঃ | 
নতু মাতুঃ কর্তু রিতি পুর্ণলঙ্গ 
নির্দেশাচ্চ। কারযেদিতি অ- 
ন্যগোত্রজাভিপ্রাযেণ] 1) ত 

ত্রাদৌ বিনাধকদিসহিতযোড- 
শনাতৃকা। পুজন*। তথা চ ক্কত্য- 
চিন্ত্যাঘণৌ । ছাগজাগরণ” কা 
ধ্যণ খজো। ধার্ধাঃ সমীপতঃ1 আ- 

বাহ পুজযেদ্দেবী” গণেশ” মাত- 
র” গিরি” দেবী” যষ্ঠী। গিরিৎ 
সন্থান্দগড 11%1) মাতৃনা।মান্যা-। 
হ! বহ্বচগৃহাপ রিশিষ্টণ। গৌরী 
পদ্দা শচী মেধ! সাবিত্রী বিজয| 
জঘ্|। দেবসেন। স্বধ। স্বাহ। 

মাতরো। লোকমাতরঃ1 শাস্তি 
পুফি ধুতি স্ত্ি রা দবতবা 
সহ। আদে বিনাযকঃ গৃজ্যো 
অন্তে চ জলদেবত। )। তাস্টাভি | 

ধায ভবিষ্যে। পৃজ্য। শ্চিত্রে। ৰ 
হথ বা! কার্য বরদাতষপাণযঃ1) 
মাতর ইতি সর্বাসা” বিশেষণ । । 
অতএব গৌর মাত্রে নম্হ 1). 

শশী টি পাটি ৮ শি ৮ শা শিতিতশি 

22222288222 

৬২৫৮ 
স্ুতিকা 

ইত্যাদি প্রযোগঃ | এতা। মাঁত- 
রে। লোকমাতরো জ্ঞ্রেবোঃ অ- 
তএব তযে! রে নির্দেশঃ 
11% 11 গণেশপুজাযা” প্রার্থনম- 
সত্রো যথা । ী দেব 
একদস্তে৷ গজাননঃ! যষ্ঠীগৃহে 
হচ্চিতঃ প্রীত্যা শিশু" দীর্ঘাযুষণ 
হরু 1) ইতি ॥ ততঃ! আষাহি 
বরদে দেবি মহা যষ্ঠীতি বিশ্রন্তা 
শক্তিবপেণ মে গুক্র" রক্ষ জাগর 
বাপরে | ইতি যষ্ঠ্যা আবাহনৎ! 
ততঃ যষ্ঠী” পূজযে্ড ॥ গৌর্যযাঃ 
পুলে। যথ। ক্ষন্দঃ সদা সণ্রক্ষিত 
সুযা। তথ। মমাপ্যষ" বালে। 

রক্ষ্যতা” ষষ্ঠি তে নমঃ ॥ ইতি ত্রিঃ 
গুজযেদিতি! ভোজরাজঃ! গ- 

ণেশশ্চৈব নন্দ চ পৃতন। মুখম- 
গ্তিকা! বিবানিক। শঙ্গনিকা শু 
ক্কনন্দা চ জন্তিকা। আচার্্যক। 
রেবতী চ পিলিপিঞ্। ততঃ পরণ। 
স্কন্দ! চ দ্বাদশৈতে হচ্চযাঃ রক্ষা- 
”মাতৃকাগ্রহঃ | ক্ৃত্যচি- 

্তযামণৌ স্ততিঃ। জয দেবি জগ- 
ঘাত জগদানন্দকারিণি! প্রশীদ 
মম কল্যাণি নমে। হস্ত যষ্ঠি দে- 
বি তে।1%1। বরপ্রার্থন"। পণ 

| দেহি যশো দেহি ভাগ্য" ভগবতি 



৬২৫৯ 
সুতিকা সুত্য। 

দেহি মে। পুজান্দেহি ধন" দেহি | পশুঃ ছাগঃ1 ছাগজাগরণৎ কা- 
নর্বান্কামাশ্চ দেহি মে || ধা ধার্য মিত্যেকবাক্যত্বাৎ 11 % 11 
রী ত্ব কার্তিকেযম্য মহাষঠীতি:: পান্মে। পাষস* সর্পিষানিশর 
বিশ্রতা! ত্বত্প্রসাদাদবিদ্ধেন । দ্বিজেভ্যো যঃ প্রযছতি ; গৃহ, 
চির" জীবতু বালকঃ দেবতা-। তস্য ন রক্ষার্ণস ধর্মযস্তি কদা- 
না মৃযীণাঞ্চ সর্বেষা” হিতকারি- 1 চন! ইতি জ্যোতিস্তত্!! অ- 
ণি। সমর্পিতপরক্ষ পুল্র“মহাষষ্টি / ন্যৎ যষ্ঠীশব্ে দ্রষ্টব্য" 1 
নমো হস্ত তে॥ ইত্যনেন বাল” (সুতিগৃহ* ক্রী প্রসবগৃহণ। ইতি 
ব্জনস্"কৃত্ব! সমর্প যে! মন্থা-; শব্দরত্রাবলী ॥ 
নদণ্ড" পূজষেৎ্, ) মন্থান মন্দ- ; সুতিমাসঃ পু* প্রসবমাসঃ! ত 
রোসি স্ব” মথিতঃ সাগর ভৃষা 11: পর্যযাযঃ) বৈজননঃ২1 ইত্য- 
তথা মমাপি পুভ্রম্য মন্থ বি | মরঃ সৃতিমাসো বৈজননো! 
নমো হস্ত তে 1%) ততঃষটক্- | নবমে। দশযোপি চ! ইতি 
ভিকাঃপূজযেণ্। তাশ্চ। শিব]? জটাধরঃ1! 
স্ভূতি নারীচ কীর্ডেঃ ষন্ততি ; ৯৮১ ক্লী প্রসবাগারণ।ইতি 
রেব ৮1 অনসূষা ক্ষম। চৈব য. ৃ  শব্রজ্রাবলী )! 
ডেতাঃ ক্ৃত্তিকাঃ স্মৃতাঃ 111: সু্কার* ব্লী অনুকরণশব্দবি- 
মার্কগেষপুরাণণ! অগ্রয্ পশু [ শেষঃ1 সূ ইতি শব্দ" করোতি 
শুন্যে চ নিধুপে সুতিকাগৃহে 11 1 বথ। সীতকারার্দি |! 
অদীপ স্ মুষলে ভূত সর্ষপ (স্ুখানঃ ত্র চতুরঃ! ইত্যমরঃ॥ 
বর্র্ভতে॥ ত অনুপ্রবিশ্য যা জাত ৃ সুনারোখানে রী ॥ 
মপহত্যাতসসস্তব ; ক্ষণপ্রস- | জুত্পর” ক্লী জুরাসন্ধান"। ইতি 
বিনী বাল* তৃত্রেবোৎ্সৃজ্যতে | শবদচন্ট্রিকা | 
দ্বিজ॥ সা জাতহারিণী নাম । সত্য] স্ত্রী যজ্ঞক্নান”! ততপর্ষ্যা- 
সঘোর। পিসিতাশনা ) তস্মাৎ; ষঃ॥ অভিষবঃ ২ সবন* ৩ 1 
সণ্রক্ষণ কার্য যত্বুতঃ সৃতিকা- ইত্যমরঃ ০ 

গৃহে ॥ যুপো। ব্ধহীগন্তত্তঃ ৮1 1 ইতি ভরতঃ। 

লী শাসিত 



৬২৬০ 
কে জতাষ 

সত্যানৌচ* ভ্রী জননাশৌচ* )] স্ত্রগঞ্ডিক। শ্রী তন্ত্রবাযোপক- 

যথ।। দশাহাভ্যন্তরে বালে ; রণবিশেষঃ ৮ তঙ্পর্য)াযঃ | এ- 

প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ। শাবা) য যণী২। ইতি শন্দমালা। 
শৌচ* ন কর্তৃব্য* সুত্যাশৌচ* | সুত্রতন্বঃ গা সুত্র" ই্জিহারং 

_বিধীধতে ॥ ইতি শুদ্ধিতত্র।) ) বলী॥ 
সুত্র শুক গ্রস্থনে! ইতি কি, সর ত্রতর্কৃটী তরী তু টি টেকো 

কল্সদ্রমঃ || দীর্ঘ দ্ত্যবর্থাদ্য | ইতি ভাষা! ইতি জটাধরঃ 1) 
 অধ্াঃ। বেষ্টনে ইত্যন্যে। সূত্র- | সুত্রধরঃ পুত মুন্রধারঃ) ইতি 
যতি সূত্রাগষতি সুত্রেণ হস্ত" / ॥] 

 লোকঃ। ইতি দুর্গ দাসঃ 0. ধারঃ পু শচীগতিঃ। ইন্দ্র 
সুত্র" জী বস্্রারস্তকণ। ফুত।; [০৭ সতুরঙ্গ 
ইতি ভাষা! তথ্পর্ধ্যাযঃ। তন্ঃ । ভূমি" পরিক্রম্য ন।টকীযকৃথ। 
২) ইত্যমরজটাধরৌ | সূত্র- ; সুত্রসুচকঃ]! শিল্িগ্রভেদঃ ছ- 

তন্তঃ ৩ £ ইতি ভরতধৃতহার1- | তার ইতি ভাব।। ইতি মেদি- 
বলী॥ বাবস্থা |, শাস্রাদিসূচ- | নী) সচ শুদ্রাগর্তে বিশ্বকম্মথ 
নাগ্রন্থঃ। ইতি মেদিনী !। সূত্র ওরষেন জাতঃ। ইতি ব্রহ্ম বৈ- 
লক্ষণ" যথ|। স্বল্পাক্ষর মসন্দি- | বর্তে ত্রহ্গখণ্ডে ১*অধ 381) 
্ সারবদিশ্বতো মৃুখ”। অস্তো- | স্তত্রপুষ্পঃ পু" কাপ।সূঃ। ইতি 
ভ মনবদ্টঞ্চ সুত্র" সুত্রবিদে। | ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 
বিদুঃ ইতি মুগ্ধবোধটীকায।* সুত্রভি)পু* সৌচিকঃ। ইতি শ- 
দুর্গা দাসঃ || সুত্রভিদ$ব্দরত্বাবলী ॥ 

সুত্রকণ্টঃ পু* বিপ্রঃ॥ খঙ্জরীটঃ । সরত্রমধ্যভূঃ পু* যক্ষধূপঃ 31 ইতি 
| কপোতিঃ। ইতি মেদিনী 1 শবদচান্দ্রকা 1! | 

নুত্রকোণঃ পু* ভমরুঃ ॥ ইতি ; সুত্রযন্্র ক্রী সুত্রবেউনক্কাষ্ঠ* ॥ 
হারাবলী 1) - তাত ইতি ভাষ!! যথ। ৷ আবা- 

সতত্রকোণকঃ পু* ডমরুঃ। ইতি | গন”সুন্রযন্ত্র যত্সুত্রৈ রভিবে- 
ত্রিকাগুশেষঃ ফউতে। ইতি শব্দম] [লা | 

ষ্দ 
নি 

2) 

পাপী 

শী শিপ সপীশপী শশা তাপে পপ্লিপী পিপাসা? পপশশ সপীপপ্পাস্পাপপী ৭ 2 শ্া্িিশীতিটিঁিীিিটাটিটা িশীীতীটিন 

০ পা শিাস্পিসপপিশী পি 

৮ সী পিসী তি 



৬২৬১ ূ 
'সুদাধ্য গ্ুনূ 

হ্রল। স্ত্রী তকুটী। ইতি হারা' ইতি হেমচন্দ্রঃ পুরো গমঃ ৩1 
বলী। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ তল্লক্ষণ 

দুব্রবীণা স্ত্রী বীণাভেদঃ। তৎ- 1 যথা অনাহার্্যঃ গুটি দক্ষ 
পাব, লাবুকী ২ ২ ইতি শ্চিকি্সিতবিদান্বরঃ। সুদ- 

& রা শান্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্র- 
শস্যতে।) ইতি মাওস্যে ১৮৯ 
অধ্যাযঃ1 

ত্র রর ন্" রী তন্্বাযোপকর, 
পু! তাসনী ইতি ভাষা। তৎ- 
পর্য7াষঃ॥ ভ্রসরং ২1 ইত্যমরঃ | জুন" ক্লী প্রপবঃ 1 পুষ্প! বিক- 
॥ তসরঃ ৩1 ইতি ভরতঃ |! নিতে ত্রি। ইতি বিশ্বমেদিন্যে 

সুত্রামাঁ পু" ইন্দ্রঃ! ইত্যমরহ1 | সুনঃ বি জাতঃ। ইতি দুদ্ধ- 
নুব্রালী সী গলসূত্র") তশ- : সুনবান্$ বৌধব্যাকরণ* 1) 

পর্যযাষঃ! গলম্খেলা ২1 ইতি ) সুন। স্ত্রী পুলী | বধস্থানণ 
হারাবলী |. গলশুগ্ডিক! ॥ ইতি মেদ্রিনী |! 

নুত্রী পু” কাকঃ1 ইতি ত্রিকাণ্ু-; মৃগমা"্সবিক্রষঃ!। মৃগ পক্ষিবধ- 
শেষঃ1 সুত্রবিশিষ্টেত্রি ॥ 1 স্থান”॥ মাপ্সবিক্রষঃ। ইতি স* 

স্দঃ পু” সুপকারঃ॥ ব্যগ্ন* । ূ  ক্ষিগুপারোণাদিবৃত্তিঃ॥ জাত! 

|] 

পাপেট স্বপ্ন পপলপপপাপপা পপাপপসপাপাসপা পপ নদ আপ্পোপস্ট 

ইত্যমরঃ॥ সূপঃ| ইতি বিশ্বঃ) 0) |ইতি সুনশন্দার্থদর্শনাৎড॥ সূ: 
সারথ্য”)) অপরাধঃ0 লোধঃ; নাপ্রক।রাণি ত্পাপনাশকা।- 
|) পাপণ। ইত্যজযপালঃ 1) | নিচপঞ্চসুন। শব্দে দ্রষটব্যানি 

দুদন* ক্রী অঙ্গীকরণ*।; হনন*। নবী পু” ব্যাধঃ। মা“সবিক্রধী 
॥ নিঃক্ষেপণ*। যুদধাতো রনট্, ূ  | সুনাশব্দাদিন্ প্রত্যযেন নি 
পভ্যযেন নিষ্পন"া! তদ্বতি ব্রি: ৰ সপন্নঃ |! 

সুরশাল। জী পাকশালা। যথা। সনু পু পুতরঃ ] অনুজঃ |! 
। সুদশালা; রববতী পাকস্থান* | র্য)ঃ 1 ইতি মোদশী আর্ক- 
মনন”! ইতি হেষচন্দ্রঃ] 0] বৃক্ষঃ। ইত্যমরঃ ] 

শ্চ। শাধ্যনঃ রত [কশ।ল, ধাক্2। সুল্সুঃ) 

তঞ্পর্ধযাধঃ । পৌরোথবঃ ২। নু) কন্য। ইতি হজ ত 



গুপকা 
চুলৃভ" ব্রী সত্যপ্রিষবাক্য*।ই- 
 ত্যমরঃ] মঙ্গলণ। ইত্যজযঃ 
তদ্বতি ব্রি 

ভুযদঃ ত্রি এয 
ইত্যমরে উন্মদ্শব্দটীকাষাভ 

 ব্লতঃ ৪ 
সুন্সাদঃ ত্রি উন্মা দরোগবিশিষঃ 
৭ ইত্যমরে উন্মদশব্দচীকাষা" 
রমান।থঃ 1) 

লুপঃ পু ব্যঞ্নবিশেষঃ ৮ ডালি, 
ইতি ভাঁষ।1 সুদঃ | ইতি মেদি- 
নী ভাণ্ত॥ সশাযকণ। ইডি 
শব্দরত্ৰাবলী |%1] অথ দালী! 
ঘলিতন্ত শনীধান্য" দালি দলী 
সি মুতে! দাও লী তু মলিলে 
সিদ্ধ! লবণার্রক হিজুতিং 1 সৎ 
যুক্ত সুপনান্নী স্যাৎ্ কথ্যতে 

 তদ্গুণ অথ | সুপো বিফন্ত 
কো বক্ষঃ শীতত্ত স বিশেষতঃ 

২৬২৬২ 
জপাঙ্গ 

॥পাকঃ৯! ইত্যুণাদিকোষঃ 
॥ ভক্ষ্যক্ষারঃ ১০1 ইতি হেম- 
চক্দ্রঃ1! তস্য লক্ষণণ্যথা। ই- 

_জিতাকারতত্তবজ্জঞে। বলবান্মি- 
উপাচকঃ) শুরশ্চ কঠিন শ্চ্ৈ 
সূপকারঃ স উচ্যতে ॥ ইতি 
চীণক্য* শূদ্রপাকোপজীবী। 
যথা! দেকৌপজ্ীবাজীবী যঃ 
দেবলশ্চ প্রকীর্ভিতঃ ॥ শৃদ্র 
পাফোপজীবী ষঃ সুপকারঃ প্র- 
কীর্ভিতঃ॥ সন্ধা গজ বিহী- 

নশ্চ প্রমত্তঃ গভিতঃ স্মৃতঃ | 
উক্ত পূর্বপ্রকারেণ লক্ষণণ ৭ ব্ষ- 
জীপতেঃ || এতে মহ পাতি ক-' 

নঃ নস্তীপাকণ প্রযান্তি ভে! 

জণ্ডান্যন্যানি তে যান্তি নি- 
বোধ কথযামি তান) ইতি 
ব্রহ্মবৈবর্তে প্রন্কতিখত্ড ২৭ 
অধ্যাযঃ)। 

নিস্তষে৷ ভৃষ্টসিদ্ধঃ স লাঘব” ) স্ুপধূপন* ক্রী হিজ্গু। ইতি রিং 
সুতরাণ ব্রজেন্চ॥ ইতি ভাব 1 কাগুশেষঃ 1 
প্রকাশঃ) পপর রী যুদ্গাপর্ণী। ইতি 

সুপকারঃ পু পাককর্তী। তৎ- | রত্বুমালা |! 
পর্য্যাষঃ। বললবঃ ২ আরালিকঃ ; স্ুপজেষ্ঠঃ পু" মুদণঃ। ইনি রাজ 
৩ আন্বমিকঃ৪ সুদঃ৫ ওদনি- ; নির্ধন্টঃ | 
কঃ ৬ গুণ? ৭1 ইত্যমরঃ 111 সুপাঙ্গ* ক্রী হিঙ্গু। ইতি রাজ- 
পাচকঃ৮॥ ইতি শব্রন্রাবলী 1 নির্ধন্টঃ |] 



সু: কী কবীর আকাশণ! 
ইতি মেদ্িনী॥ জল"! ইতি 
 শন্দরত্বাবলী॥। 
সুরঃ পু* সূর্য্যঃ।॥ অকর্বৃক্ষঃ | ূ 
ইত্যমরঃ॥ বৃত্তা হৎপিভৃবিশে- | 
_বঃ1 ইতি হেমচন্দ্রঃ]] পণ্ডিতঃ1 
ইতি কেচিওড 11 
সুরণঃ পু* শুরণঃ। ইতি শব্দরত্্া- 

বলী॥। কার্তিকমাসে তস্য ভ- 
 ক্ষগনিষেধো যথা । মকরে মূল: 
কঞ্ধেব সি'হে চালাবুক* তথা 
কার্তিকে শুরণঞেব মদ্যে। গে. 
মান্সভক্ষণণ॥ ইতি কর্মালোচন" 

করতঃ ব্রি ক্লপাল্ঃ। ইত্যমরঃ 1 
হুরভুতঃ পু" অরুণঃ| স সুর্ধ্য- 
জারথিঃ। ইত্যমরঃ 1 

ভরিং পু গগ্ডিতঃ। ইত্যমরঃ 11 
যাদবও || সূর্ধ্যঃ | ইত্যুণাদি- 
কোষঃ | ূ 

নুরী পু* গঙিতঃ। ইতি শব্দ- 
এ 1 

সুরী সতী রাঁজসর্ষপঃ! ইতি রদ্্-) 
মাল। ॥ 

কু্গঃ পু" ক্রী শুর্গঃ। ইতি শব্দ-। 
রত্বা বনী | জশুগরিমাণণ| দ্বি 
ড্রোণপরিমাণ*। ইতি বৈদ্যক- 
 খরিভাষ। 1 

সর্যযঃ 
সমমাস্্ী শুষ্মা। ইতি কেচিত 
| জুর্ধাঃ পু অরর্পর্ণঃ। ইতি মে- 

দ্রিনী | বলিপৃন্রঃ! ইতি কে- 
চি] দানববিশেষঃ! যথা! 
অতবন্ দন্পুজ্রাশচ বশে খ্য: 

ত৷ মহানুন্নাঃ। বিপ্রচিন্তি প্র- 
ধান স্তে শত" তীত্রপরাক্রমাঃ 
॥ স্বর্তান্ু বৃষপর্থা চ ঈহদশ্চ 
ঘহাসুরঃ থৃতরাষ্ুস্চ ূ রধ্যস্চ 
দন্মা নিজ্দ্রতাগনঃ 1. ইতি ব. 
হ্রিপুরাণে কীশ্যপীযবণ্শঃ | 
গ্রহবিশেষঃ 1 তথ্পর্যযাযঃ 
নূরঃ২ অর্থ্যম]৩ আদিত্যঃ৪ 
বাদশাঘ্বা। ৫ দিবাকর৬ ভা. 
হরঃ9 অহক্ষরঃ ৮ অধ্ঃ ৯ 

প্রভাকরঃ ১৭. বিভাকরঃ ১১ 
ভাস্বান্ ১২ বিবন্বান্ ১৩ স 
প্তাশ্বঃ ১৪ হরিদশ্বঃ ১৫ উঃ 

রশ্টিঃ ১৬ বিকর্তনঃ ১৭ অর্কঃ 
১৮ মার্তওঃ ১৯ মিহিরঃ ২০ 

অরুণঃ ২১ পুষা ২২ লুযুমণ্িঃ 
২৩ তরণিঃ ২৪ মিত্রঃ ২৫ চি- 
অ্রভানুঃ ২৬ বিরোচনঃ ২৭ 
ঘিভাবসুঃ ২৮ গ্রহপতিঃ ২৯ 

স্বিঘাম্পতিঃ ৩০ অহঃপত্তিঃ ৩১ 
 ভানুঃ ৩২ হণ্সঃ ৩৩ সহসাণ্ঃ 
৩৪ তপন্ঃ৩৫ মধিত। ৩৬ রবিঃ 



৬২৬৪ 
র্য্য 

শুধ। ইত্যমরঃ0 শুরঃ ৩৮ ভগঃ। 

৩৯ বৃত্নঃ ৪০ পন্মিনীবল্পভঃ ৪১ 
হরিঃ ৪২ দিনমণ্ি ৪৩ চগ্ডা 

ও):৪৪ সপ্তীসপ্তিঃ ৪৫ গভস্তিমা-. 
ন্৪৬ অণগুষালী ৪৭ কাশ্যপে- 
যঃ৪৮ খগঃ ৪৯ ভানুমান্ ৫০. 

লোকলোচনঃ ৫5 পদ্মবন্ধুঃ ৫২ 
জ্যোতিয্মান্ ৫৩ অব্যথঃ ৫৪ তা. 
পনঃ ৫৫ চিত্ররথঃ ৫৬ খমণিঃ ৫৭ 
দিবামণি ৫৮ গতস্তিহস্তঃ ৫৯ 
হেলিঃ ৬০ পতঙ্গঃ ৬১ অর্চিঃ ৬২ ৰ 

দিনপ্রণীঃ ৬৩ বেদোদষঃ ৬৪. 

কালক্লুতঃ ৬৫ গ্রহরাজঃ ৬৬ ত- 

মোনুদঃ ৬৭ রাধার ৬৮ প্রতি- 

দিব। ৬৯ জ্যোতিঃপীথ2৭০ ইন! 
৭১] ইতি শব্দরত্বাবলী॥ কর্ম 
সাক্ষী ৭২ জগচ্ক্ষুঃ ৭৩ ত্রধীত- 
পঃ৭৪ প্রদ্যোতনঃ ৭ খদ্যোতঃ 
৭৬ লোকবান্ধবঃ ৭৭ পদ্মিনীকা- 
স্তঃ৭৮ অন্শুহস্তঃ ৮৯ পম্মপাণিঃ 
৮* হিরণ্যরেতাঃ৮১ পীতঃ৮হ 
অদ্রঃ৮৩ অগঃ৮৪ হরিবাহনঃ ৰ 

৮৫ অন্বরীষঃ ৮৬ ধামনিধিঃ৮৭ | 
হিমারাতিঃ ৮৮ গোগতিঃ ৮৯, 
জগারঃ৯* প্লবগই ৯১ সুনূঃ ৯ 
তমোগহ্ঃ৯৩ গভস্তিঃ ৯৪1 ইতি 
জটাধরঃ1/% | অস্যবর্ণঃ। রক্ত 

ূ 
ৃ 

] 

| 

| 
| 
] 

ূ 

পপি 

লতি 

জ্রধ্য 
শ্যামমিশ্রিতঃ। ষ চপূর্বদিক পু. 
রুষ ক্ষিষজাতি সত্বগুণ কটুরম 

সি্হরাশীনা মধিপতিঃ1 ধান্যা- 
দি সুবর্ণদব্য চত্ষ্পদ গে ভূমি- 
স্বামী । চতুষ্ষোথাকুতিঃ | মধ্যাডু- 

৩৯ 

কালে প্রবলঃ। বৃদ্ধঃ। রণচারী। 
 তিক্তরসপ্রিষশ্চ। ইতি বৃহজ্জা- 
তকাদযঃ ৯1 গ্রহযজ্ঞে তু 
বর্তলাকারঃ । মগুলমধ্যস্থঃ | 
অন্য জন্মভূমিঃ কলিজদেশঃ ৮ 
গোত্রঃ কাশ্যপঃ | বর্ণঃ রক্তঃ 1 
পূর্বমূখঃ। জাতিঃ ব্রাহ্মণ: । বলি 
গুঁভৌদন”। ধুপো। গুগ্ঠুলুঃ) গ- 
ন্ধো রক্তচন্দন"! সমিৎ অর্কঃ! 
অন্য ধ্যান*। ক্ষজ্িষ" কাশ্যপ* 
রক্ত" কালিঙ্ন" দ্বাদশাঙ্গুল*। প- 

দৃহস্তদ্বষ* গর্বানন* সপ্তাপ্ববা" 
হন" 1 শিবাধিদৈবতণ ধ্যাষেদ- 
কিপ্রত্যধিদৈবত*) অস্য মন্ত্রঃ 
আ! কুফ্েন রজসা বর্তমানে। নি- 
বেশযনমৃত* মর্তযঞ্চ হিরণ্যযেন 
সবিতা রথেন। দেবো যাতি ভূ. 
বনানি পশ্যন্। দক্ষিণা ধেনুঃ | 
ইতি গ্রহযাগ স'স্কারতত্বে | 11 
তক্যোত্পতক্তাদি বা । অথা- 
স্তরীক্ষাদদীভাষ্য কশ্যপ* মুনি- 
সত্তমণ] সতোষ মেঘগন্তীর 



৬২৬৫ 

বাগুবাচাশরীরিনী 1. যারিতঞ্চ 
যতঃ প্রোক্ত মেতদ্ও" ত্বযা বিভি ] 
। তল্মান্বুনে জুত স্তে হয* মার্ত- 
শাখ্যো ভবিষ্যতি ূর্্যা ধিকা, 
রঞ্ধ বিভু জর্গত্যেষ করিষ্যতি ॥ 
হনিষ্যত্যস্জরাম্াষ* যজ্ঞভাগ- 
হরানরীন্॥ দেব। নিশম্যেতি | 
রচো গ্রগণাণ সমুশপাগত"। প্র 
হর্ষ মতুল" যাতা দানবাশ্চ হ- 
তৌজসঃ॥ ততো যুদ্ধাষ দৈতে- 
যানাজুহাৰ শতক্রতুঃ। সহ দে 
বৈ মু ুদাযুক্তো দানবাশ্চ তম- 
ভ্যযুঃ ॥ তেষা"যুদ্ধ মভূদেবার* 
দেবানা মনুরৈঃ সহ! শশ্তরান্ত্র 
দীপ্তি স"্দীপ্ত সমস্তভুবনান্তর" 
1 তন্মিন্ যুদ্ধে ভগবত মার্ত- 
েন নিরীক্ষিতাঃ ! তেজস দশ্থা- 
মানাস্ত ভ্দীভূতা মহাস্তুরাঃ 1 
ততঃ প্রহ্র্ষ মতৃল" প্রাপুঃ সর্থে 
দিবৌকমঃ! তু স্তেজসো! যো; 
নি" মার্তও মদিতি" তথা ॥ স্বা- 
ধিকার* ততঃ ্রাপুর্যজ্ঞভাগাস্নচ 
পূর্বৰ। ভগবানপি মার্তওঃ স্বা- 
ধিকার মখখীকরোৎ 1 কদস্বপু 
স্পবস্ভাস্বানধশ্চোদুঞ্চ রশ্মিভিঃ। 
বৃত্তে! ই্রিপিগুসদূশো। দধে না. 
তিস্ফুউবপুঃ 0. ইতি মার্কপ্ডেষ, 

 দৌ কন্যা* সন্জ্ঞা"ন 

পুরাণে মার্তগ্োৎপত্তিঃ 11% 1 
মাক্ডেষ উবাচ! অথ তট্্যৈ দ- 

1ম বিবশ্বতে 
 প্রসাদ্য প্রণতো ভূত্বা বিশ্বকর্মা 
প্রজাপতিঃ)। বিবস্বতস্ত নণ্ভূতৌ। 

মনূ ঘৌ চরিত"তযোঃ। পূর্ব মেব 
তবাখ্যাত” মধৈতদখিল” দ্বিজ ॥ 
্রীণ্যপত্যণন্যসৌ। তদ্যা" জনধ?" 
মাস গোপতিঃ॥ দ্ৌ। পুজৌ সু- 
মহাভাগো কন্যাঞ্চ যমুনা" নদী* 
॥ মনু বৈবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ াদ্ব- 
দেবঃ প্রজাপতিঃ। তেষা” যমো! 

যী চৈব যমালৌ সণ্বভূবতূঃ | 
তত্তেজো হভ্যধিক" চৈৰ মার্ভ- 
ওস্য বিবন্বতঃ। অসহস্তী তু ত- 
তেজঃ স্বা” ছাধা* বীক্ষ্য সাত্র- 
বীৎ।॥ জসণজ্ঞোবাচা। অহ" যা- 
স্যামি ভদ্র" তে স্বকঞ্চ ভবন 
পিতুঃ। নির্বিকার" ত্বষাপ্যত্র স্তে 
ষ* মচ্ছাসনাৎ্ শুভে।॥ ইমৌচ 

_বালকৌ মন্" কন্য। চ বরবর্ণিনী 
| সণভাব্যা নৈব চাখ্যেষ মিম* 
ভগবতে ত্বযা )) ছাযোবাচ ॥ 
আকেশগ্রহণার্দেব আশাগা- 
ন্নৈব বর্হিচিত। আখ্যাস্যামি 
মত" তৃভ্য" গম্যতা” ঘত্র বাঞ্ছি 
ত* | ইত্যুক্তা ছাষযষা স'জ্ঞ। 



্ত ) ইতি শাতিততেজাঃ পা সা 

শুরেণাতিশোভন*॥ বপু দর্ধার | 
মার্তওঃ পুষ্পচাগ মনোরম"। স 
দদর্শ সমাধিস্কা* স্ব" ভার্যযা* ৰ 
ডবারুতি*।। অগাপা* সর্বভূতা- 
না" তপস নিষমেনচ । ততো 

জগাম ভাম্বান ৰৈ সণজ্ঞা ষত্র 
ব্যবস্থিতা॥ সাচদৃষ্টীত 
স্ত'পরপুণসো বিশ্ষ্কয।। জগাম 
স"মুখ* তস্য পৃষ্ঠরক্ষণ তত্পর! 
1 ততশ্চ নাশিকাযোগাৎ তষো। 
স্তত্র সমেতযোঃ1 নাসত্য দসৌ। 
তনষাবশ্ববস্তাদিনির্থতে। রে: 
তসে হস্তে চ রেবস্তঃ খন্দী ধন্বী 
চ তত্র ধৃক্। অশ্ধাকঢঃ সমু. 
গনে। বাণতুণ সমস্বিতঃ0 ততঃ 
হ্ববপ নতুল দর্শযামাস ৬ 

নান! তদ্যাথ সাসমালোক্য স্ব 

বপণমুদ মাদদে। বকপধারি- 
রর রর মানিনাষ নিজালষ*। 

ভার্ষ্য1* শরীতিমতী” ভা. 
রা [রিতস্করঃ॥ ততঃ পূর্ব 
তো! যো হস্যাঃ সে | হভছৈবসব 
তো মনুঃ। দ্বিতীষশ্চ যমঃ শ' 
পা পাপদর্শনতঞ্পরঃ | কলম. 
যে মাণ্স মাদাষ পাদত ভে ম- 
হীতল* । পতিষ্যস্তীতি শাগা- 

সপ সপাশি শিস্পি” শীট 

| স্ত'তদ্য ্যচক্রেলিত 1স্বয* | খ 
ৃ্ঠি তস্চাসৌ সো মিত্রে তথা 
হিতে ৷ ততো নিষোগে ত* বা. 
ম্যে চকার তিনিরাপহঃ1) ষমু- 
নাঞ্চ নদীঞ্ক্রে কলিন্দাস্তরৰা- 

হিনী। অশ্থিনো দেবভিষজৌ। 
কতৌ পিত্র। মহাত্মনা 1 গুহ্যকা- 
ধিপতিত্বে চ ব্রেবস্তে! বিনিষো- 
জিতঃ! রেবস্ত মপ্যাহ ততো। ভ- 
গবান লোকভাবনঃ1॥ ত্বমপ্যশে 
যলোকস্য পুজ্যো। বস ভবিষ্য- 
সি। অরণ্যে হগৌ মহাদাবে 
বৈরি দস্থ্যভযেষূচ। স্বা" [* স্মরি- 
ষ্যস্তি ষে মর্তা মোক্ষযন্তে তে 
মহাপদঃ! ক্ষেম" বৃদ্ধি" ৮ 
রাজ্য* আরোগ্য* কীর্তি মু 
॥ নরাণা* পরিতুক্ট স্তু" পাজতঃ 
সংপ্রদাস্যসি! ছাষাস*্জঞ। তু-. 
ত শ্চাপি সাবণঃ জুমহাযশাঃ 1! 
ভাব্যঃ সো খনাগতে কালে মন্থুঃ 

[ সাবর্ণিকো হউমঃ। মেরুপৃষ্ঠে 
তপো! ঘোর মদ্যাপি চরতি প্রভুঃ 
[।ভু(তা শনৈশ্চর সতষ্য গ্রহে হ- 
ভূচ্ছাসনাদ্রবেঃ। যবীষসী চ যা! 
কন্যা তস্য চাসীদ্দিজোত্তম ॥! 
অভব€ সা সরিৎশ্রেষ্ঠা তপতী 
লোকপাবনী। ষস্ত জ্োঞো মহা- 



দিক, তস্য বাদি মনো রর 
স্বতস্য হ! য ইদ*জন্ম দেবানা' 
শৃদুষাদ্ধাপঠেত্থা ॥ বিবসবতত্ত 
জাতানা* রবে মাহাত্ম্য মের চ। 

আপদ" প্রাগ্য মুচ্যেত প্রাপুধা, 
চ্চ মহদ্মাশঃ1| অহ্বোরাত্রকৃতৎ 
পাপ মেতশ শমযতি শ্রাতৎ | 
মাহা মাদিদেবস্য মার্তৃগস্য 
মহাত্সন:1] ইতি মার্কতেষপু- 
রাণে মার্তগুমাহতানামাধ্যাষঃ 
/%1| অপি চ! প্রজাপাল উবা- 
ট। শরীরদ্য কথ, ুর্ভিগহণ | 

জ্যোতিষো দ্বিজ! এতন্সে মম্প- | 
ষ* ছিন্ধি প্রণতস্য দ্বিজোততম 1. 
মহাতপা উবাচ! যোগাবাত্মা 
জ্ঞানশক্তি রেক এব সনাতনঃ। 
স দ্বিতীষ" যদ. চৈচ্ছৎ তদ]. 
তেজঃ সমুখিত"॥ তত সূর্য্য ইতি। 
তাস্থা* ্ত অন্যোন্যেন মহ্ তআ্বনঃ 
। লোলীভূতানি তেজার্পস ভা- 
সধস্তি জগলষ* ॥ তশ্মিন্ সর্থে 
স্ুরাঃ দিদ্ব। গণাঃ সর্থে মহর্ষিভি 
| স্বষ* ভূতা। ইতি বিভো। তক্ম 
ূর্বাস্ত সোহভবৎা। লো লীভূ-, 
তপ্য তম্যাশুত্তে জে; হভুচ্ছরী। 

পপ সপ সপ ০ 

ৰ 

ক 

| 

রক*। পৃথক্দ্বেন রবিঃ সোথ 

যয 
|. তে বেদব। [দিভিঃ]। ভানষ- 
[ ন্সর্থলোকাৎন্ত যতো হসাবৃখি- 

তে! দিবি! অতো হসৌ ভাস্কর? 
প্রোক্তঃ প্রকর্ষাচ্চ প্রভাকরঃ 1 

দিবা দিবন ইত্াক্ত স্তকারিস্বা" 
দ্দিবাকরঃ। সর্ধগ্য জগত তত সাদি 
ত্য স্ডেন উচ্যতে॥ এতস্য 
দশাদিত্যাঃ স“্ভূতা সতেজন। 
ক | প্রধান এক এবায* জ- 
গৎ্সু গরিবর্ততে | ত* দৃষু। 
জগতে। ব্যাপ্তি* জর্বাণ” গরমে- 
শর! ত্যবাস্তঃস্থিতা দেব! 
বিনিষ্কৃণ্য স্ততি” জণ্তঃ 1 ইতি 
বারাহে আদিত্যোত্গত্তি নামা 
ধ্যাঘঃ11%1] উত্তরাযণ দক্ষি- 
ণাযনযো রনুলোনগ্রতিলোম" 
গম্ভব্যানি মণ্ডলানি প্রতিমা, 

 ্র্ ভমণাধিকারিগণাশ্চ যথ। 
৷ অনীতিষগুলশত" কাষ্ঠযে। র. 
স্তর' ঘযোঃ॥ আরোহথাবরো- 

1 হবীভ্যা" ভানে। রব্দেন যা! গতিঃ 
 স রথে হধিষ্টিতো দেবৈ রা- 

| দিত ধঁষিভি স্তথা! গন্ধের 
৷ গ্ারোভিশ্চ গ্রামনী সররাক্ষসৈঃ 

| ধাতা ক্ুতস্থল। চৈব পুলস্তে। 
বাকি স্তথা। রথরুদগ্রামনী 
হেতি সুরু শ্চৈৰ সপ্তমঃ॥ এতে 



0 জুর্ধয 
বস্তি বৈ চৈত্রে মধুমাষে সদৈ- 
বহি! মৈত্রেষ স্যন্দনে ভতানোঃ 

জগ্ত নাসাধিকারিণঃ1, অর্ধ্যমা 
পুলহ শ্চৈব রখোজাঃ পুষ্জি কন্ত 
ল।1 গ্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নার, 
ফকশ্চ রথে রবে! মাধবে নিব, 

সস্ভোতে শুচিসণজ্ছে নিবোধ মে 
1 মিত্রে। হত্রি সুক্ষকো রক্ষঃ পৌ 
রুষেযোথ মেনকা। 11 হাহা রথ- 
স্বন শ্চৈব মৈত্রেষৈতে বসন্তি বৈ 
1 বশিঞ্টো বরণে রম্ত। সহজম্যো 
ভশ বর্ধঃ॥ রথচিত্র ভথান্ডক্রে 
বসভ্তাষাঢ অর্ণজ্ঞতে 1 ইন্দ্ো 
বিশ্বাবস্ুঃ সোত এলা পত্র স্তথা- | 
ক্ষিরাঃ 1 প্রশ্নোচা চ নভম্যেতে 
সর্প শ্চার্কে বসন্তি হি! বিবস্বানু 
গ্রসেনম্চ ভৃগু রামূরণ স্তথা | 
প্রশ্নোচা শঙ্রুপালম্চ ব্যাঘো ভ। 
দ্রপদে তথা পৃষাচ সরবি বব 

২ তো গৌতমোখ ধনঞ্জযঃ)) তু 
যেণোন্যে। ঘৃতাচী চ বমন্ত্যাশ্ব 
যুজে রবৌ। বিশ্বাবন্তু ভরদ্ধাজঃ 
গর্জ ন্যৈরাবতৌ তথা ॥ বিশ্বা- 
চী সেনজিতসণজ্ঞৌ কার্তিকে 
চাধিকারিণঃ। অণগু কশ্যপ তা 
্াস্ত মহাপদ্ স্তথোর্বশী ॥ চিত্র 
সেন স্তথা বিদ্যুৎ যাগশীর্যাধি : 

২৬২৭ 

কারিণ ৷ খতু ভগ স্তঘোর্ণাযু 
স্কর্জঠ কর্কোটক স্তথ1 অরিষ- 
নেমি শ্চৈবান্য। পূর্ধচিত্তি ঝ্বরা- 
গ্নরাঃ! পৌষমাসে বসস্ঘোতে 
সপ্ত ভাক্ষরমগুলে 1 লোকপ্র- 
কাশনার্থাষ বিপ্রবর্ধ্যাধিকারিণঃ 
। তৃষা চ জযদগিশ্চ কম্বলোথ 
তিলোত্তমা ॥ ব্রহ্গাপেতোথ খ- 
তজিৎ ধৃতরাফটুশ্চ সপ্তমঃ! মা" 
ঘমাসে বসস্তেতে সপ্ত মৈত্রেয 
তাক্ষরে | জযতা* চাপরে সুরে 

ফান্নে নিবসন্তি ষে। বিষ রশ্ব- 
তরো৷ রস্ত। সূর্য বচ্চাশ্চ ঘতাজিৎ, 
॥ বিশ্বামিত্র স্তথা রক্ষো। ষক্ষা- 
গেতো। মহামুনে। মাসেম্বেতেযু 
মৈত্রেয বসন্তযেতেষু সপুকাঃ 1. 
সবিতু মুলে ত্রন্মন্ বিস্টশত্যয- 
গবৃর্ণহতাঃ। স্তবন্তি মুনষঃ সূর্য্য" 
গন্বর্ৰৈ গর্ঘিতে পুরঃ11 নৃত্যন্ত্য- 
গরসো যান্তি সূর্ধাস্যান নিশাচ- 
রাঃ। বহস্তি পন্নগ! ষক্ষঃ ক্রিষ্তে 
২ভীষু সংগ্রহঃ॥ বালখিল্যা স্ত- 
খৈবৈন* পরিবার্ধ্য সমাসতে ৷ 
সো হ্যৎ অশ্তুগণঃ সূর্য্যমগ্ডলে 
[নিসভ্তম 1 হিমোক্ঃ বারিবুফী- 
না” হেতৃত্ব সমূপাগতঃ1 ইতি 
বিষ্তপুরাণে ২ অণশে ৯ অধ্যাযঃ 



৬২৭১ 
্য 

1$॥. সত উবাচ। এব মেষ 
মহাদেবে দেবদেবংপিতামহঃ। 
করোতি নিষন্ত" কাল" কালাত্মা ৷ 
হ্শ্বরী তনুঃ! তস্য যে রশ্মাযে! | 
বিপ্রাঃ সর্থলোকগ্রদীপকাঃ 1) 
'তেষাণ ্ রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্তরশ্মযে 
শ্রহযোনষঃ1 জুনুয়ো হরিকে- 
শশ্চ বিশ্বকর্মা! তথৈব চ। বিশ্ব। 
ব্যচাঃপুন শ্চান্যঃ সম্পদস্ু রতঃ। 
রঃ); অর্বাগ্স্ু রিতিখ্যাতঃ 
হ্রাডন্যঃ প্র 
সূরধ্যরশ্বাস্ত পুষ্জাতি শিশিরদ্যু 
তি' || তির্য্যগৃর্ধ প্রচারে! হস | 
সুসুয়ঃ পরিগীষতে ৷ হরিকে: 
শক্ত ষঃ প্রোক্ভে রশ্বি নর্ষত্র। 

গোষফঃ।। বিশ্বকর্মা তথ। র'শ্মাঃ 

বুধ” পুষগাতি সর্বদ। বিশবব্য ; 
চাস্ত যো রশ্মিঃ শুক্র" পুষ্ণা তি 
নিত্যদা।। সম্পদ্জ্জ রিতি খ্যাত 
সপুষ্াতি চ লোহিত) রগ 
তি" প্রপুষ্ণাতি রশ্মি র্াগ্বজুঃ | 
প্রভোঃ॥ শনৈশ্তরৎ প্রপুষ্ণাতি | 
সপ্তমশ্চ স্বরাট তথা । এব" ূথ্য | 
প্রভাবেন সর্ধ। নক্ষত্র তারকাঃ11। 
বর্দন্তে বর্ধিত! ত্য" নিত্য ম। 
প্যাষযস্তি চ! দ্দিব্যানা” পার্থ] 
বানা নৈশ রিনি সর্বশঃ | | 

| 
ূ 

৷ তমপা" গ্রভূঃ 

02৯58 252 

স্পোসসপীপীপিী ৩ 

০ সশাস্শ্পীী স্পা শীত 

যয 

আদানামিত্য মাদিত্য স্তেজস! 
আদতে মতৃ 

 নাভীনা" সহসে সমস্ততঃ 
নাদেযা* শ্চৈব সামৃজ্রান্ রঃ 

| শ্চৈৰ সহস্শঃ। স্থাবরান্ জঙগ- 
মা" শ্চৈব যচ্চ ঈল্যাদিক* পযঃ11 
তস্য রশ্মিসহসৃত্ত শীত বর্ষোধঃ 

নিশ্বর" ৷ তীঁসা” চতুঃশত" নাড্যে। 
বর্ষস্তে চত্মর্ভঘঃ] | ছন্দন। শ্চৈ- 

 বযাস্তাশ্চ কোতন। হকন। স্তথ! 
প্রকীর্তিতঃ। সুসুয়ঃ | | অমৃতা নাষ তাঃ সর্বা রশ্থাযে। 

 বৃফি সঙ্জনাঠা। হিমোদ্বহাশ্চ তা 
মস্যে রম্য স্্রিশত" পুনঃ | র- 
শ্বোয। মেষাশ্চ পৈষ্যশ্চ হাদিন্যে। 

 হিমসঙ্জ নাঃ | চন্দ্র স্ত। নামতঃ 
 সর্থাঃ পীতাভাঃ সু গঁতস্তষঃ 1 

শুক্রাশ্চ কঙ্গত শ্চৈব গাবো বি- 
' শ্বভূত তথা || শুক্রা স্তা নামতঃ 
৷ সর্ধা জ্্িবিধ। ঘর্মসজ্জরনাঃ। সম, 
 ধ্িভর্তি তাভিঃস মন্ষ্য পিতৃদে- 
। বতাঃ॥। মনুষ্যানৌষধেনেহশ স্বধ- 
যাচ পিতৃন পি অমৃতেন স্ুরান্ 
সর্বান্ তিস্ স্ত্রী ্তরপযত্যসৌ ] 
বসন্তে ট্রৈষ্মিকে চৈ শতৈঃ স-. 
স্তর্পতি ব্রিভিঃ! শরদ্যপিচ ব্য 

জু চতুরভিও সম্পৃবর্ষতি || হেম- 
স্তে শিশিরে চৈব হিমযুৎসৃজতি 
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সুর্য; 

ত্রিভিঃ । বরুণো মাঘমাষে তু 
সূর্ঘযঃ পুষ তু ফাল্তুনে ॥ চৈত্রে। 
মাসি ভবেদীশে। ধাতা বৈশাখ-। 
তাপনঃ। জ্যৈষ্ঠ মূলে ভবেদিজ্দর। 
আষাটে সবিতা রবিঃ|| বিবস্বান্ 
শ্রাবণে মাসি প্রোষ্টপদ্যা" ভগঃ 
স্ৃতঃ। পর্য্যন্যো শ্বযুজি ত্বষ্টা কা. 
র্ভিকে মাসি তাস্করঃ1 মার্গশীর্বে। 
ভবেন্মিত্রঃ পৌষে বিষুঃ সন্ধত ৃ 
নঃ! পঞ্চরশ্থি সহস্াণি বরুণদ্যা-. 
ককম্মণি॥। যড়িঃ সহজ পৃষা | 
তু দেবো হণ সপ্তভি স্তথা ৮ ধা: 
তাষ্টভিঃসহসৈস্ত নবভিস্ত শত. ৷ 
ক্রতুঃ] বিবস্বান্ দশভিঃ পাতি; 
পাত্যেকাদশভি ভরগঃ ৷ সপ্তভি 
স্তপতে দিত্র সতী চৈবাষ্টভি। 
স্তপেঞ্চ॥ অর্ধম। দশভিঃ পাতি-। 
পর্য্যন্যো নবভি স্তপে্। ষড়ী। 
রশ্মসহসৈস্ত মিত্র স্তপতি বিশ্ব 
থুক্ 1 বসন্তে কপিলঃ সূর্য্য ! 
এ্রীয়ে কাঞ্চনসপ্রভঃ ৮ শ্বেতো।। 
বর্ষান্ত বর্ণেন পাণ্ডরঃ শরদি প্র-। 
ভূঃ॥ হ্মন্তে তামৃবর্ণঃ স্যাৎ শি-। 

. শিরে লোহিতো রবিঃ। ওষধীযু। 
বল" ধন্তে স্বধা মপি পিতৃম্বথ ॥. 
সূর্ধ্যো হমরত্ব মমৃতত্রযণ যু 
নিষচ্ছতি। অন্যে চাক গ্রহা-| 

 পাীশিসিপীস্পি 

1 
| 

। 

| 

ূ 
র 

! 

ূ 

সূর্য্য 
জেবরযাঃসূর্ষ্য চাধিষ্িতা ছ্বিজাহা 
চন্দ্রমাঃ সোনপুভ্রশ্চ শুক্র শচৈৰ 
বৃহস্পত্তিঃ! ভৌমে। ভানু স্তথা 
রাহঃ কেতৃমানপি চাষ্টমঃ] সর্ে 
প্ুবে নিরুদ্ব। যৈ গুহা স্তে বাত- 
রশ্মিভিঃ। ভাম্যমাণা যথাযোগণ 
ভূমস্ত্যনু দিবাকর” অলাতচ- 
ক্রবদঘাস্তি বাতচক্রেরিভ। দ্বিজীঃ 
| যস্মাঘ্বহতি তান্ বাষুঃ প্রবহ 
সেন বৈ স্মৃতঃ0%%॥ রথ স্ত্িং- 
ক্রু. মোমস্য জন্দাভা স্তন্য বা 

জিনঃ। বাম দক্ষিণতো যৃক্ত। 
দশ তেন নিশাকরঃ1। বীথ্যাশ্র- 
যাণি চরতি নক্ষত্রাণি রবি থা! 
হাস বৃদ্ধী চ বিপ্রেক্া গ্রুবাধা- 
রাণি সর্ধদ1।। স সোম: শুক্রপঙ্গে 
তুভাস্করে পরতস্থিতে। আপ- 
ধর্স্তে পরো স্যান্তঃ মতত" দিৰস- 
ক্রমাৎচ॥ ক্ষীণে হপি ত*জুরৈঃ 
সোম মাগ্যাষষতি নিত্যদা। এ- 
কেন রশ্সিনা বিপ্রাঃ সুস্ুযাখোেন 
তাক্করঃ॥| এষ৷ সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ 
সোমপ্যাপ্যাধিত৷ তনৃঃ! পৌর্ণ 
মাস্যা"স দৃশ্যেত সম্পৃ্ণো দিবস- 
ক্রমাৎ] সপ্পূর্ণ মর্ঘমাসেন ত* 
সোম মমৃতাত্সকণ। পিবস্তি দেব- 
তা বিপ্রা যত স্তে হমুতভো জনাঃ 
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৷ ততঃ গঞ্চদূশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছি- 
ফ্টেকলাক্মকে॥ অপরাহ্ণে পি 
ত্ণা* স জঘন্যা" পর্য্যপামতে ৷ 

পিবস্তি হি ফল” কাল” শিফট 
তদ্য কলা তুষা॥ স্্ধামৃতমধী" 
পুণ্যা" তা মিন্দে। রমৃতাত্িকা”। 
নিঃসৃত" তরমাবা স্যা" গভস্তি- | 
ভাঃস্বধাযৃত*।। মাসতৃপ্তি মব।-. 
প্যাগ্র্য 1 পিতরঃ সস্তি নিবৃতাঃ ্ 
ন মোমস্য বিনাশঃ স্যাৎ্ড সুধা, 
দেবৈস্ত পীযতে | এব" সূর্ধ্য-। 
নিমিত্তে । হসা ক্ষষে। বৃদ্ধিশ্চ সং ূ 
তমাঃ! ইতি কৌর্ম্নে ৪০ অধ্য।- 
যঃ11ঞ%)] অন্য ভার্ষ্যা পত্যানি; 
যথা? সত উবাচ । আদতিও, 
দুঘুকে পুক্র মাদিত্য* কশ্যপাৎ , ম 

প্রভু ॥ তস্যাদিত্যপ্য চৈবালী-: 
তার্য্যাণান্ত চতুষ্টযণ্)। সঙ্ঞ। রা. 
জ্বী প্রভা ছাষা পুজা" স্তাসাণ 
নিবোধত। স্জ্ঞা রাজী চ জুযু 
বে সূর্য্যান্সন্ * মনুন্তমণ।॥ যমঞ্চ 

যমুনাঞ্চৈব রা জী রেবন্ত মেৰচ 
॥ প্রভ। প্রভাত মাদিত্যাস্ছাষ। 
সাবর্ণি মাজজ।। শনিক্ব ভগ- 
স্তীঞ্চ বিক্িঞ্ে বাজ এ ইতি! 

কৌর্মে ১৮ অধ্যায়ঃ 111] ভগম্য। 
মগডুলপরেষা ৭” ঘথখ। ৷ সৃত 

০০ ৮ আর পাপী পা ও ও ০ পপ পপ পপ 

বাচ। সূর্ধ্যাচন্দ্রমলাবেতৌ ভূম- 
তো যাবদেব তু! সপ্তানাঞ্চ স- 
মুদ্রাণাৎ দবীপানাস্তাতি বিস্তরঃ | 
বস্তারার্ধ গৃথিব্যান্ত ভবেদন্য- 

ত্রবাহ্যতঃ ॥ পর্যান পারিমাণ্যা- 
ভু চক্দ্রাদিত্যো প্রকাশতঃ1 প- 
ধ্যাস পারিষান্যৈস্ত বৃধৈ স্তল্য* 
দিন" ন্মৃত*। অবভীমা" স্্রযে।- 
লোকান্ যস্মাৎ সূর্ধ্যঃ পরিভু- 
মা ॥ অচিরাতু প্রকাশে তু 
অবনাৎ্ ৰ রবিঃ স্মুতঃ। তষে। 
ভ ুিঃ প্রবক্ষ্যাম্ি প্রম। ণ* চক্র সু- 

বযোহ]। মহিতত্বান্য হীশব্দে। য. 
শ্মিমর্থে নিপাত্যতে। অপায ভা- 

রতবর্ষস্য বিক্ষস্তা, ভূল্য বিস্তৃত 
মগ্ডলণভাস্করস্যাথ যে জনৈ ভ্ত- 
মিবোধত। নবযোজন সাহসে। 
বিদ্তারে। মগ্ুডলম্য তৃ।! বিস্তরা- 
ভি? শ্চাপি পরিশীহে! হর ম- 

গলে; বিদ্বন্তনগুলাস্টৈৰ ভ'- 
ক্র দ্বিগুণ শশী 1 % 1 তগ্য 
গতিনিকপণণযথ।। মানসস্যো- 
স্তরে পৃষ্ঠে লোকপাল। ন্তুর্দিশ, 
। স্থিত ধর্ম ব্যবস্থার্থ লোকসণ্র- 
ক্ষণায চ1! লোকপালোপরিক্ট।- 

 ভ্তু র্বতে। দক্ষিণাযনে । কাস্ঠা- 
গণনা সূর্ধ্যস্য গতি স্তম্য নিবে- 
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খত! দক্ষিণোপক্রমঃ সূ্ধ্যঃ ক্ষি 

প্রেযুরিব সর্গতি! জ্যোতিষা*চ- 
ক্র যাদাষ সতত, পরিগচ্ছতি ॥ 
অধ্যত শ্ঢানরাবত্যা* যদ ভবতি 
তাস্ষরঃ 1! বৈবন্বতে সণ্যঘমনে 
উদ্বৃ" তত্র প্রদৃশ্যতে | সুখাা- 
মর্রাত্রত্ত বিভাবর্য্যস্ত মেতি চ1 
বৈবন্ঘতে সণ্যমনে মধ্যাঞে 
রবি ধরদা | স্খায। মথ বারুণ্য। ৷ 
ুস্ভিষ্ঠন্, সতুদৃশ্যতে ! বিতা- 

খধ্যা মর্ঘরাত্র* মাহেজ্দ্র্যা অস্ত-। 
মেতিঢ।! জখাষা ঘথ বারুণথ্যা। 

নধ্যাহে চার্যযমা যদ! বিভা- 
বর্ধযা” ঘোমপুর্য্যা” উত্তি্ঠতি বি- 
ভাবন্গুঃ 1 রাত্র্যপ্ধ" চাষরাবত্যা : 
মস্ত মোত যম্স্য চ॥ সোমপুং 

র্যা" বিভাবর্ষযা মধ্যাহে চা রা 
মা যদ 1 অমরাবত্যা* মহেন্দ্র 
জ্য তদ্গাচ্ছতি দিবাকরঃ। অ- 
'্বরাত্র” সণ্যমনে বারুণ্য। মস্ত 

ডু 

৮৮৮৩৩ ০০ পিসি শিক ০০০ পপ কিপাশাদাল। 5 এ পে সপ পপ শশী 

শশী টাটাী শশী টিটি ও 

পতি 

পে পীপসপীশিসীস পেশী পিসী তি পপি পি 0৩ পাপী পিপি ও পপ? ব স্পা পাপ 

সপ পিস সোপ 

সপ শাস্ীগন। 

তি পপসপেস্পীপপীস্সিপ্পিলশপ। 

মেতিচ॥। সুশীঘু মেব পর্যেতি। 
ভাস্করে। হলাতচক্রবৃজ । তুষন্ 
বৈ ভূমমাণানি ঝঙক্ষাণি চরতে র-। 
বিঃ ॥ এব” চতুর্ষ্পপার্থেষু দক্ষি 
ণাস্তেধু সর্পতি ॥ উদবাস্তমযে 
১৪৫৮৮৯ ত পুনঃ পুনঃ প্ 

ক্লে চাপরাহ্ে ভূ দে দে 
[ 

দূ] 

 বালযৌ তু সঃ তপত্যেকঞ্চ ম- 
| প্যানে তাভি রেব চ রশ্মিভিঃ 1] 

উদদিতো। বদ্ধনানাভি এধ্যাতে 
তপতে রধিঃ। অতঃপর হসস্তী- 
ভি গোভি রস্তনিষজ্ছতি।; উদ- 
যাস্তমযাভ্যাঞ্চ স্মৃতে পূর্বাপরে 

তৃবৈচ ষাবৎ পুরত্তাতপতি তা- 
ব. পৃষ্টে হথ পার্্বযোঃ॥ যৈ র- 
ক যত্র দৃশ্যেত তেযা*স উদযঃ 
শ্মৃতঃ! প্রণ শ্* গচ্ছতে যত্র তেষ। 

মস্তঃ স উচ্যতে 1) অর্ধেষা মৃত্ত- 

রে মেরু লোৌকালোকশ্চ দক্ষিণে 
৷ বিদূরভাবা দর্কস্য ভূমে লেখী- 
গতদ্য চ11 ধিষস্তে রম্থাষে। ষ- 

স্মান্তেন রাত্রৌন দৃশ্যতে। উর্দু 
৷ শতসহসৃত্ত স্থিত ভ্তত্র প্রদৃশ্যতে 

|| এব” পুক্কর মধ্যেন যদ: ভবতি 
ভাঙ্করঃ ! ত্রি্ভাগন্ত মেদি- 
নয মুহূর্তেন স গচ্ছতি 1 যো- 
জনাদ্যা, মৃহ্র্তস্য ইমা* নখ্খ্যা, 

নিবে [ধত। পুর্ণে শতসহস্াণা- 
মেকত্রি”শতু তাঃম্মৃতাঃ ॥ পঞ্চা- 
শচ্চ সহসাণি তথান্যান্যধিক1- 
নিচ মৌহূর্তিকী গতি হোর্ষা 

: সূ্ধ্যস্য তু বিবীযতে | এতেন 
গতিযোগেন যদা কান্ত দক্ষি- 
পাণ। পর্য্যাগচ্ছৎ্ পতঙ্গ! হসৌ 



ূর্যয 
বাঘকোঢ ইস্তরে হহনি || মধ্যে ূ 
নপুন্রস্যাথ তৃমতে দক্ষিণায- 
নে। মানসোত্তরমেরে স্ অন্ত- 
রৎত্রিগুণস্ত তৎ 1 সর্পতো দ-. 
ক্ষিথাষান্ত কা্ঠাযাত্ত নিবোধত 
নবকোট্যেঃ প্রসণ্্যাতা যোজ- 
নৈঃ পরিষগ্ুল*]। তথ শতসহ- ৰ 
আাণি চত্বারিণ্শচ্চ পঞ্চ চা) অ-. 
হোরাত। পতঙ্গস্য গতি রেঘা। 
বিধীষতে ॥ দক্িণাছিনিবৃতে। 
হসৌ বিষুবস্থো। যদ। রবিঃ। ক্ষ 
রোদস্য সমুদ্রম্য উত্তরাতো দি- 
শম্চরন্॥ মগুল' বিষুব শ্চাপি- 
যোজনৈ স্তমিবে [ধত1] তিসঃ 
কোট্যস্ত স্পূর্ণ” বিধুবস্যাথ মণ্ড, ৃ 
লণঢ তথ। ৷ শতসহাখা" * বিশ্শ 
ত্যেকাধিক। পুনঃ ঞ্ক। আবণে 
চেত্তরা* কান্ঠা" চিত্রভানু এরদ।, 
ভবে ॥ গোমেদকন্য হ্বীপস্য: 
উত্তরা স্তদিশশ্চরন্। উত্তরা- 1 
যাঁঃ গ্রনাণন্ত কাষ্ঠায। মগডলন্য, 
তু দক্ষিণোত্তর মধ্যানি ত নি; 
বিদ্যাদ্যথ। ক্রমণ। স্থান" জর-| 

শা পপশাশীপপীশ 

পাশপাশি 

দগাবৎ মধ্যে তখৈরাবত মুত্তম*| 
॥ বৈশ্বানর" দক্ষিণতে| নির্দিষ্ট: 
নিহ তত্বতঃ | নাগবীত্যুত্তর।- 
বীথী অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণে 1 

| 

৬২৭৫ 
রয্য 

উভে আষাঢ মূলত্ত অজবীথ্যু- 
দয] স্্রযঃ 1. অভিজিৎ ূ র্বতঃ 
স্বাতী নাগবীথ্যত্তর স্্ষঃ ॥ অ- 
শ্বিনী কৃত্তিকা যান নাগবীধ্যু- 
ত্তরা স্মৃতা) রোহিণ্যার্জ মৃগ্ন- 
শির নাগবীদী রিতি স্মৃতা ॥! 
পুষ্যাঞ্কেষা পুনর্বপ্ো বাঁথী রৈ- 
রাবতী ম্মৃভা। ভিস্ত্ভ বীথযে! 
হোত] উত্তরে মার্গ উচ্যতে 
পুর্ব উত্তরফন্তুণ্যে। এর্ঘ। চৈবার্ধ 
তী ভবেৎ্। পূর্োভ্তরে প্রোষ্টপ- 
দেগোবীঘী রেবতী স্মৃতা | শ্র- 
বণ। চ ধনিস্ঠ। চ বারুণঞ্চ জরদ্দা- 
বৃ”! এভাশ্চ বীথয ভিসে। মধ্য- 
মো মার্গ উচ্যতে [৷ হস্ত! চিত্রা 
তথা স্বাতী নাগবীথী রিতি ম্মৃতা 
৷ বিশাখ নিত্র পৈত্রশ্চ নাগবীহী। 
রিহোচ্যতে | মুল পর্বো্তরা- 
যাঢা বিধী এৈশ্বানরী তথা ॥ 
স্থৃত। স্তিস্ুস্ত বীথ্য স্ত। মার্গে বৈ 
দক্ষিণে বুধৈঃ॥ কাষ্ঠষো স্তর" 
স্বেতা বক্ষ্যন্তে যোজনৈঃ পুনঃ 
) এতচ্ছতমহমাণা দেকত্রিপ্শত্তু 
বৈ সমু”) শতানি শ্রীণি চান্যা- 
নি রযস্ত্ি্পচ্ট যোজনৈঃ1 কা- 
ষে। রন্তর* হেব যোজনা গ্রাৎ্, 

 প্রকীর্ডি রত” কান্ঠষে। লেঁখযে। 



নূর্যয 
শ্চৈৰ অযনে দক্ষিণোভরে । তে 
বক্ষ্যানি প্রলণখ্যাৰ ষো 'জনৈস্ত 
নিবোধত।| একৈক ম্তরত্তদ্বৈ । 
যুক্তান্যতানি সপ্ততিঃ। সহ 
টস রভিরিক্ত।চ ততোন্য। পঞ্চ- 

বিশতিঃ লেখযোঃ কাষ্ঠযে। 
শ্চৈৰ বাহাভ্যস্তরষো শ্রন্ । 
অভ্যন্তর' স গর্য্যেতি গুলা নুযু 
ত্তরাষণ" 1] বাহাতো দক্ষিণেনৈব 
সতত” সূর্ধ্যমগ্ডল”! চরত্যসৌ 
প্রতীচ্যাস্ব্্যশীতি ষণ্ডল* শত"! 
তরণি দক্ষিণে তাবৎ ক্রমতে শ 
গুলানি তু! প্রমাণ মণ্ডল স্যাপি | 
যোজনাগ্রামিবোধত | যোজ, 
নানা" সহস্।ণি দশ চাঞ্টো ততঃ 
স্মৃতঃ। অধিকান্যষ্টপঞ্চাশৎযো; 
জনানি চ বৈ পুনঃ) বিক্ষপ্তে। 
মণ্ডলট্যৈতত্তির্য্যক স তু বিধীয- 
তে। অহস্তু চরতে ন্গা তি, সূর্ষ্যো 
নৈমওলক্রমাৎ্।। হৃলালটক্ত 
গর্ব যথা বিঃ শশী তথা । 
দক্ষিণে চক্রব সূর্ব্য স্তথা শীঘৃ", 
নিবর্ততে ৷ তল্মাৎ প্ররুষ্টা"ভ 
মিন্ত কালেনাসেন গঙ্ছভ। স্ 

ধোয। দ্বাদশভিঃ শীব্ মুহূ-্ভ দ 
ক্ষিণানে 1! অযোদশার্ঘ মঙ্ষ। 4 

পা মধো চার যণ্লণ। মুহ্ত ০১ ৩ 

০ 

হত 

৬২৭৩৬ 
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ভু; বিভজেদ্রাত্র্যহানি তু। 

ঠা র 
ও ১৩৪ । 

র্য্য 
স্তানি খক্ষাণি নক্ত মব্টাদশৈ শ্চ- 
রন ॥ হলালচক্র মধ্যস্থো যথ। 
মন্দ" প্রনর্পতি; উদগযনে তথ। 
সুজ স সর্গে মন্দবিক্রমঃ 11 ত- 

স্মাও দীর্ধেণ কালেন ভূমি" মে! 
হল্সা" প্রসর্পতি। ূ্ধ্যোধটাদশভি 
বদ্ধো মুহ্তৈ রুদগাযনে ॥ ভ্রযে 
দশানাণ মধ্যে তখক্ষাণা” চর- 
তে রবিঃ। মুহূর্তে ভরস্ভানি ঝক্ষাণি 
রাত্রৌ বাদশভি শ্চির“ 1 ততো! 
মন্দতর* তাভ্যা” চক্রস্ত ভূনতা 
পুনঃ মদ্দপিণ্ড ই ইব মধ্াস্তে। 
ভূমতে হনে গ্রুব স্তথা॥ মুহর্তৈ 
স্তাবৎ ত্রি'্শন্তি রহোরাত্র" গ্রৰ 
ভূমন্। উভযোঃ কা ষষে। মধ্য 
ভমভে ম. গুলানি তূ॥ উত্তরে প্র- 
ক্রমে হর্কন্য দিব! ন্দগতি" স্মৃত। 

| তস্যৈব তু পুন অন্ত" এঘ! সু 
ধস্য বৈ গতিঃ।। দকণে এব্রেম”ণ 

চাপি দিবা শীঘ" বিশীধভ। শ- 

তিঃ সূর্ব/স্য বৈ নক্তিৎ নন ঢাপি 

পুনঃ স্মৃতা | এব”? ইস 

অজতী- 
 ধ্যাদক্ষিণযলেকালোকস্য চো; 
তর || নী নী হ্ষে 

- | বৈশ্বানর পথাদ্বহিঃ | ব্যুষ্টা যা- 
বহু প্রভ। সোরী পুক্ষর:ৎ ন প্র 



২২. ক 

কাশতে) * বার্্েভ্যো বাহাত তা 

বত লোকালোক স্ত পর্থতঃ ॥ 
ফোজনানা” সহস্থাণি দশোর্ধু" 
চোচ্ছিতো গিরিঃ। প্রকাশ চা. 
প্রকাশশ্চ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ 
নক্ষত্র চন্দ্র সূর্ধ্যাশ্চ গ্রহ! স্তারা- 
গণৈঃ সহ? অভ্যন্তরে প্রকাশ 
স্তেলোকালোকস্য বৈগিরেঃ॥ 
ইতিমাওস্যে ১০১ অধ্যাষহ [ঞ্চা। 
অস্য রান্কগ্রস্তত্বাদি কারণণযখা। 

নন্দ উবাচ! রাহ্গ্রস্তঃ কথ*সু 
র্ষ্য সন্দো বাপি জগ্প্রভো ৷ 
নষ্ট শ্ন্দ্রঃ কথ, ভাজে চতুর্থযাথথ 
লিতাসিতে ॥! বেদানাৎ জনক 
সু্চ ক" পুচ্ছামি ত্বঘা বিনা 
ল্লীভগবানকউবাচ।., হন ৩7 

 ক্ষ্যামি কথা মেতা" পুরাতন)" | 
যাৎশ্রন্ত। গজ তীর্থজাধা 
ভবেম্রঃ । 

বহাকৌুহাহিত রেণকা- 

সহিত স্তষ্টোজাম নর্মাদা 
) নিজ্জনে রঘনাডীরে বিজ 
হার ভষা সহ চন্দনোক্সিত 
সর্ব" বস্ত £ মালার" মুনি" 1. 

মহারাসরধাঢ্য, ত মূবাচ ভা 
স্করঃ স্বয*। বেদকর্ত শপে 

উর ৪ 
৬০ 

রি ত্র 

সত অক্ষণণ্ড জগত্খগতে | চতু- 

 একদ। যমদাসিশ্য 

, খর্যম্য বচনণআত্বা ত 

৭ 

েদ বিধেষেষূ সুনিক্াতঃ সদ 

খুচিঃ! বেদপ্রণিছিতো ধর্। হ- 

ধর্ স্তদ্বিপর্ষযযঃ1 ধন্ম* তযজতি 

ধর্মতেডা অধর্থেণ রতঃ কথণ । 
দিবামৈথুনদোযঞ্চ বক্তি বেদে। 
বিশ্ষতঃ1; অহঞ্চ কন্মীণাৎ সা- 

ক্গী তেন ত্বা" কথযামি তে! সু 

ত্যাজ মৈ- 

থুন" দ্বিজঃ | দুষ্ট! পুরো বিপ্র- 
কূপ” সুর্ধ্য" তেজান্ঘন" সুর") উ- 

7. বাচ বি রক্তণাস্যঃ কোপ লজ্জা 
' সমন্কিত 

1৭ অহ 
| 

8] রেণুক। লজ্জিত তত্র 
বিধায বাসদী সতী যমদ্র- 
রুবাচ! অন্য মে নিজ্জনস্কানে 
রাত ষ। কত মম শাপাজ 

গাগদূশে 1 রাকগ্রস্তো ভবিষ্যত 
1: দরুণ ত্ব।” মেঘগণাঃ সর্থে দূরী- 
ভূত ভবস্ত তে; থা যাচ্ছনক - 
নিব্যন্তি বাষুনা প্রেরিতা ₹ স্তথ|1! 
স্বতেজনা ভবান্ গৰ্বহিভতেজে। 
ভবিধ্যসি। মেঘাচ্ছঃ স্বপতে- 
জারাক্ুগ্রপ্তে। ভবান ভব ॥ ত্রা" 

ন্বাসন্য বঢঃ আস্া। ভগবান্ ভাক্ষ- 

ব্রত্তঃ রা লিভ সি 

নগুকবণ॥। জুর্থয উবাচ 
নেব ত্য! শণ্ডেো মযা শখ 

ডল ভব অন্যথ! ম। 

/ ২২ 
বব] 
ভু 

তরে 
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য্সিদ্বিজেশ্বরঃ! মরখণ ক্ষত্রিযা- 

বদন্ত্যেৰ* সূর্য্য নিস্তেজস* জ- | সর্থে নিম্সাপিণো 
নাঃ]! পরাভূৃতঃ ক্ষান্রযেণ ভবি- 

টুর্য) 
জনাঃ1 জন্ম 

অপ্তাষ্ট রিগ্বাঙ্ক চতুর্থে দশমে 
'বিধৌ। জন্মর্ক্মে নিধনে নৃণা” অ- 

স্্রেণ ভবতশ্চ ভবিষ্যতি 1 সূরধ্য- ; দৃশ্য ্তু“ভবিষ্যসি! অন্তকালে 
স্য বচনণ শ্রুত্ব! চুকোপ ব্রাহ্মণঃ 
পুনঃ; ত" শশাপাতিরক্তান্যঃ 
শত্তুনা চ জিতো৷ ভবান্ উভ- 
যোঃ কলহ” জ্ঞাত্বা কশ্যপেন মহ্ 
ব্রজ! আজগাম ব্বষণ ব্রহ্মা বিধা-: 
তা জগতা মপি।; আগতঃ ব্রহ্মা 

সন্ত্রস্ত" বোধযামাস ভাস্করণ 1 

সূুনিশ্রেষ্ঠঞ্চ ধর্ম" ধর্ম্মজ্ঞানা" 
গুরো শরুঃ1। ত্রন্ষোবাচ। ক্ষ- 
মস্ব ভাস্কর ত্বঞ্চ সাক্ষান্নারাঘণো 
ভবান্। যুস্মাক* পরিপাল্যশ্চা 

গ্যবধ্যে ত্রাঙ্ষণঃ সদা 1 আহ্" 
করোমি ভবতে। বিপ্রশাপাস্ত মু 
বণ"! শান্তে। ভব জুরশ্রেষ্ঠ সা. 
শী স্ব" সর্থবর্দ্দণাণ)। জত্রচিদ্দি- 
বসে ত্রহ্ষমূতে তব” দত্রচিৎ ক্ষণ 
| ভবিব্যসি ঘনাচ্ছন্নঃ সদ্যো মু 
ক্তো ভবিষ্যসি। ন্যনাতিরি' ? 
ক্তে বর্ষে বা রাহ্ৃগ্রস্তে। ভবিষ্য- 
সি। তত্রাদৃশ্যশ্চ কেবাঞ্চিৎ পু 
প্যদৃশ্যো৷ হি কস্যচিশড ॥ অন্য- 

থা সর্থকালে নাপুণ্যদৃশ্যো ত. 
বান্ ভূব। ত্ব"দৃষ্টীচ নমস্থৃত্বা 

০ পিস্পীপ্পপশ পাপজস্প০পা পপ 

ঘবনাচ্ছন্ে মধ্যাত্ুস্থে জলে ইপি- 
বা। অর্ধোদিতে চ কালে চ পা 
পদৃশ্যো ভবিষ্যসি 11 ভার্ষ্যা দুঃ- 
খনিষিত্তেন ভার্্যযা হেতুভৃতয 
| শ্বশুরেণ শ্যালকেন হভতে- 
জা! ভবিষ্যসি।।) অন্যথ। তব তে- 
জম্চ সণ্জ্ঞা সহিত মক্ষম। মা- 
লি সুমালি যুদ্ধে চ শতৃনা তব" 
পরাজিতঃ | ইত্যেব মৃক্তা সূর্য্য- 
খু বোধযামাস ব্রাহ্মণ ইতি 
বরন্মবৈবস্তে শ্রীক্ষষ্$জন্মখণ্ডে ৭৯ 
অধ্যাষঃ॥ ব্রন্ষাঁগপুরাণে ৫৯ 
অধ্যাযে হপ্যেব ॥€& : অথ 
সূরধ্যমন্ত্রাঃ! তারো ঘৃণি ভূথিঃ 

| পশ্চাদ্বামকর্ণবিভূষিতঃ | বঙ্্যা' 
সনো মরুৎ শেষঃ সনেত্রো! ইপ্রি- 
স্ত্যাপশ্চিমঃ1 অক্টাক্ষরো! মনু 
প্রোক্কো ভানো রভিমতঃ পরঃ। 
ও ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য অস্য পু- 
জা! প্র [তঃক্লুত্যাদি প্রাথাষামা- 

স্ত" বিধাধ পীঠন্যাস” ছর্য্যাৎ ॥ 
তত্র বিশেষঃ1 হৃদবস্য পূর্বাদিদি- 
ক্ষু মধ চ) প্রভৃত" বিমল" সার 
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সঙগারাধ্য” প্রমূখ" বিন্যস্য | 
 আধারশক্ত্যাদি অ* সুর্যযমণ্ড 
লাষ ঘবাদশকলাত্মনে নমং। ই- 
ত্যন্ত* বিন্যসে্ ॥ ভথ। চনিব-| 
দ্বে। পীঠে কৃপ্তে চ প্রথম" দিক্ষ 
মধ্যে চ স্যজেৎ্। প্রভূত" বি. 

মল" সার" ষযারাধ্য মনস্তর" 
8 পরমাদি সুখ* পীঠ* স্ববিস্বা- 
স্ত" প্রকল্পযেৎ। ততঃ কেশরেধু 
মধ্যে চ বা” দীপ্তধৈ নমঃ 1] 
এব* বী” সুন্ষাধৈ বৃ* জযাঘৈ ৷ 
বে" ভজাষৈ বৈ" বিভূত্যৈ বো* 
বিমলাষৈ বৌ” অমোধাষৈ ব" 
বিদ্যুতাষৈ বঃ সর্থতোমুখ্যে 1. 
তথ চনিবন্ধে। দীপ্ত। সৃষ্য!; 
জয] ভভ্রা বিভূতি বিষলা পুনঃ! 
অমোঘ! বিদ্যুত! সর্থতোমৃখী 
গীঠশক্তষঃ] দীপ্তদীপশিখাকা- 
রা বীজান্যাসা* বিদুঃ ক্রম | 

 অক্লীব হস্ব ব্রিতষ স্বরান্ বিদ্দ্, 
 গরিম'ঘুতান্।। তদুপরি ব্রহ্ম বিষ্তু, 
শিবাত্মকাষ সৌরাঘ যোগপী-; 
ঠা নমঃ] তথ চ শারদাযাণ।! 

_ বদেৎ পদ" চতূর্যস্ত" ব্রন্ধ বিষণ, 
শিবাত্মক"। লৌরাঘ যোগী 
ঠাষ নষঃপদ্দ মনভ্তর॥ পীঠম- | 
 স্ত্রোহষ মাখ্যাতে। দিনেশস্য জ- 
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শি 

র্য্ 
গরৎপতেঃ। ততো খধ্যাদিন্যাসঃ 
। শিরসি দেবতাগঞ্ষযে নমঃ | 
মুখে গাষত্রীছন্দসে ননঃ। হৃদি 
আদিত্যাঘ দেবতাধৈ নমঃ | নি- 
বন্ধে! দেবভাগো। মুনি প্রোক্তো। 
গ্রাধত্রীচ্ছন্দ ঈ'রত"। আদিত্যে! 
দেবত৷ প্রোক্তে৷ দৃষ্টাদূষ্ট ফল- 
গ্রদঃ॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। স- 
ত্যাব তেজো জ্বালামণে হু ফট 
স্বাহু। অঙ্জষ্ঠা্যা” নমঃ ॥ এব" 
্দ্ষণে ১০ তর্জনীভ্যা* স্বাহা ! 
বিষ্ণবে ১০ মধ্যাভ্যা” বষট ? 
রুদ্রাষ ১* অনামিকাভ্যা” হৃ* ! 
অগ্নষে ১* কনিষ্ঠাভ্যা* বৌষট্ & 
সর্থায ১ করতলপুষ্ঠাত্যা* ফট্ 
। এব* হৃদযাদিষু! তথ। চ শ- 
ব্দাযা”। সত্যায হাদয” প্রো- 

কত" ব্রক্ষণে শির ঈরিত"1 বি- 
বুবে স্যাচ্ছিখা বন্ম রুড্রায প- 
রিকীর্তিত॥ অগ্রষে নেত্র মা- 
খ্যাত" সর্ধাষাস্ত্র মুদীরিত* ] 
তেজে। স্বালামণে হূঁফট্ দ্বিঠা- 
স্তাঃ গরিকীর্তিতাঃ॥ ততো 
মর্তিন্যাসঃ ৮ যথা শিরদি ওন 
আদিত্যায নমঃ যুখে এ" র- 
বযে। হৃদযে উ*ভানবে। গুছ 
ঈ" ভাঙ্করাষ! চরণযোঃ অ*সু- 
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র্যা! তথা চ নিবন্ধে! আদি- 
ত্য" বিন্যসেম্থর্ধি রবি” মুখগত* 
ন্যসে্ড। হৃদযে ভানুনামান' 
ভাক্ষর* গুহাদেশতঃ)] সুর্য চ. 

রণযে ন্যস্যেদর্ণৈহ সত্যাদি গ-. 
ঞ্ভিঃ। ততো মন্ত্ন্যাসঃ ! শি- ্ 

রমি ওম্ ওমৃনমঃ। মুখে ওষ্ ্  
ঘৃন্মঃ | কে ওম্ ণি নষঃ 1 

হৃদি ওম্ [সুন্মঃ। ক্ষ ওম্ 
ব্য ননঃ1 নাভৌ ওম্ আ| নমঃ || 
লিক্কে ওম্দিনমঃ ॥ পাদযোঃ । 
ওম্ত্য নমঃ? তথ1চ। মূর্ধাস্য; 
ক হৃদ জঙ্গি নাভি ধজাঙ্বি 
যু মন্ত্রর্ণান্্যমেদফৌ প্রত্যে- 
ক" প্রণবা [দিকান্ 11]; ততো 
ধ্যান*) রক্তাক্জযৃগ্মীভযদ্ানহ 
সত" কেষুর হারাজদ জগ্ুলাট্যণ। | 

মানিক্যমৌলি দ্িননাথ মীডে 
বন্ধুককাস্তি” বিলসঙত্রিনেত্র” 1. 
এব" ধ্যাত্বা মানসৈঃ সপ্পৃজ্য অ- রা 
ঘর্থাপনণ কৃত্ব। গুরুপণৃক্ত, নক্পু 

জ্য পীঠপুজা" জর্ধ্যাৎ।! ততঃ খণ। 
খসোক্কা যনমঃ। ইতি মন্্রেথ মূ ূ  

ভি” সংকল্গ্য পুন ধর্যাত্বা অ [াবাই- 
নাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদা নপর্ধ্য সত"; 

বিধাযাবরণপুজ। মারভে্। তথা । 
চনিবন্ধে। ভার[দ খ" খসোদ্ষা | 

সাপ সিশসসী পপ 

| 
) | 
ূ : 
৷ 

ূ 

র 
০, 

ূ 

সূর্য 

য মনুন। মূর্তিকক্পনা! সাক্ষিণ' 
সর্বলোকা না" ভস্যা মাবাহা পুজ- 
যে কেশরেন্বগাদিকোণেষু 
মধ্যে দিক্ষুচ সত্যাষ' তেজো স্ব" | 
লামণে হ ফট্স্বাহ হৃদযাঁষ নমঃ 
৷ এব” ব্রন্মণে শিরষে স্বাহ।। বি- 
কবে শিখাষৈ বষট। রুদ্রা কব. 
চায হু*। অশ্নষে নেতরপ্রাষ বৌধ- 

ট্। সর্ধায অস্তরায ফটু। দিকপত্রে- 
বু পূর্ণ [দিও আদিত্যাঘ নমঃ । 
এব*এ* রবষে উ" ভানৰে ঈ"ভা- 
ক্ষরাষ । বিদিক্পত্রেষু অগ্ন্যাদি 
উ” উষ্বাধৈ পণ প্রজ্ঞাষৈ পণ গ্র- 
ভাষৈ সৎমন্ধযাষৈ। তথ। চ। অ- 
ঙগানি পূজযেদাদৌ দিকপত্রে- 
সবুর্ভঘঃ | আদিত্যাদ্যা শ্চত- 
সে. হাঃ [2 শক্তযঃ কোণ গন্ত্র রঃ 
॥ স্বস্ব নাষাদি বর্ণাঃ গ্্যন্তাস 
বীজা ন্যনুক্রমাৎ্ড ; উষা র 
প্রভ। সন্ধ্য। শক্তযঃ পরিকীর্ডি- 
তাঃ) ততঃ পত্রাগ্রেষ ক্রাঙ্্যা- 

দ্যাঃ স"্পুজ্য পরতো হরুণ মর 
যেও] তথা চ শারদাষ।। পত্রা- 

গ্রসপ্ত ত্রান্ধ্যাদ্য।ঃ পুরতো হরু- 
ণ মচ্চযে৬্। তদ্বাঙ্তে চক্দ্রাদীন্ 
গুজবে যথা চন্দ্রা নমঃ? 
এব" ম্জলায বৃধাষ বুহস্পভ ষ 
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শুক্রাষ শনৈশ্চরাষ রাহবে কে: 
তবে তথা চ শারদাষা”। চন্দ্রা 
দীন গুজে পশ্চাৎ্ টি 
ফী ততো বহিঃ? ইত, তত 
ইন্াদীন্ বজ্াদীপ্শ্চ সম্পূজ্য 

নিবন্ধে! যডদীর্ঘভাজ! মধ্যেন 
' ্বীজেনাঙ্গানি কগ্গষেৎু । ততো! 
। ধ্যান*। 
৷ গুনৈকসিন্ধু" ভান্* সদস্তজগত! 

ধৃপাদি বিসর্জনান্ত" কর্ম সমাপ- 
যে! অস্য পুরশ্চরণ মষ্টলক্ষ 
জপঃ! তথা চ। বস্ুলক্ষ* জপ. 
মন্ত্র সমিভিঃ ক্ষীরশাখিনা” | 
তত সহস্” প্রজুতযাৎ ক্ষীরাক্1- 

এ. | ব্রানদধত" করাজৈ মণিক্য মৌ; ভি জ্ভিতেন্দিবঃ।। ৪ 
লস ১৯ 1871 চন্ত্ান্ত 
র" যথ।! আকাশ মগ দীর্ষেনদ 

সণ্যৃত" লি নী? অর্গান্বিততা 

ভূ তানো স্্যক্ষরো হয" সখী 

রিতঃ | হ। হা সঃ]! অস্যগু 
জাপ্রযোগঃ। প্রাততক্লত্যাদি গ 

বরস্ত্রেক্ত পীঠন্যাস* বিদায গ 
রোক্ত খয্যাদিন্যাস” জর্যাাৎ্ 
ততো মন্ত্রন্যানঃ। যথ। আপগারা- 

দিপাদপর্যান্ত* হা! নমঃ॥ কা 
দাধারপর্ধ্যত্ত" হী নমহঘূর্ঘাদি- | ও 

 শী'শ্চ পুক্গযেণ্। ততো ধূপাদি 
ৰ বিদ্ভ্ভন 1 বর্ম 241? যেত ॥ 

কঞ্টপর্যাত্ত* সং নমঃ! শাদা 
1 আধারাদ পদ গ্রান্ত" কঞ্টাদ।- 
ধারকাবধি। মূর্দাদি কপর্যয্ত* 
ক্রমাদ/জত্রঘ* » ন্যসেৎ 11 

করাক্গন্যাসৌ। হা" অঙ্গ্ঠাত্যা" 
৩5 

বৌ ষই 

বর 

নমঃ। হী ত্জনীভ্যা" স্বাহা ) 
হব” মধ্যমা ভ্যা" ব্ষট! হৈ" অনা- 
মিকাভ্যা “হণ! হো? কনিষ্ঠাভ্যাঁ 

| সঃ করতল প্ুষ্ঠাভ্যা 
ফটু। এব” হৃদযাদিযু। তথা চ 

রক্তাস্থবজাসন মশেষ- 

মধিপ* ভজামি। পদ্বাদ্বষাভযব- 

৮ আ্রুচিৎ ভ্রিনেত্র"1 এব 
স্ব মানসৈঃ স্পূজ্য অর্ধ্য 
৫ কুত্ব। ূর্বোস্তক্রমেণ গী- 

| এপজা * বিধাষ ূ র্ভিস্্রেণ মু মূর্তি 

জস্কপ্পায প্রনধ্ধ্যাত্বাবাহন দি গ গঞ্চ 

পুজ্গাঞ্জলিদানপর্য্যস্ত" বিধাযা- 
বরণপৃজা। মারভেৎ্। অগ্নি নি- 
বত বাস্বীশ শানেষু মধ্যে দিক্ষু চ 

৷ হু” ক্যা নমঃ ইত্যাদিন। পু- 

জজ মহ ॥ পত্রেষু চক্্াদীন পূজ- 
ক্রযেত্(1! তত ইন্দরাদীন্ বঙ্গা- 

অস্য পুরশ্যর+” দ'দশলক্ষজগঃ 

। তথা চ। ভান্ল:” জপেনন্ত 

মাজ্োেন 5 দশা শতঃ। তিটলর্ব। 
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ডর্য্য 

মধ্রাসিক্তে জূর্যাদিজিতেক্দি- | 
যঃ11%1 সন্ত্রস্ত” | 
অগ্নি পবন অভ্যান্তাবীশিবিন্দুমণ্ 
| ফার্ভগটৈরব” নাম বীজ মে. 
তদুদাহৃত"]! নে বিন্ববীজে- 
ন দর্কাদকনপ্র 

আহ! টান্ত" দহন নে ন্যুসহি 
ত" তরু হৃত”] ডি" হে ভটীডটি”। 
অম্য পুজা প্রযোথঃ। প্রাঃ 

ত্যাদি পূর্ব এহন পাঠ 
ন্যামাস্ত" বন্ধ 

ন্যাফণদর্যযাৎ। ত তা মুর্তি ন্যা- 
সঃ হর র্বযাধ ননে। ₹ ই ৰ 
যোঃ1 ঠি' ভাঙ্ষরাধ নম স্তজর্জ- 

৮ রে ভানবে নমঃ মধ্য- 
21 ঠে, রববে নমো হনা- 

ধা । (1 দ্িবাকরায নমঃ 
তি ব।* ০121 তত 

দে গুহ্ে 
তদ্বীন্তাদিক] নাস 

নিব দ্ধ। পঞ্চত্ত্বাচ বীজেন গ-| 

ধনু টা গুবন্যঃ রা অঙ্্ঠা-] 

রিং কনিষ্ট'ন্ত" অঙ্গ লীষু ক্রম মাদি-; 

স।ঃ)] সর্য্যস্ত ভাঙ্করো ভানু সত 
চর ক | ৯ 

তে! রবি দিবাকরৌ। শিরে। ব- 
দন জদ গুহ গাদদেশেষু তাঃ 

ক্রেন ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ | 

| দশ তা স্ত টা 

আকাশ । 

ধা খথ্যাদি : 

| তখাচ। 

আপপিপাপািসিপা পিপি পাপ পিপাসা শশা পিপি জপ ্ী পপ পাপা পাসপাপপপোপপা পাপা সপ পা লা শী সত 

যয 
| ঠা* অঙ্গষ্ঠাত্যা* নমঃ! ঠী*ত- 
 জ্জনীভ্যা" স্বাহা! এ" মধ্যমা- 
। ভ্যাপ্বষট। ঠ*, অনাধিকাভ্যা" 
ভূত হো" কনিষ্ঠাভ্যাৎ বৌষট্! 
এব" হৃদযাদিষু । ঠা" জদযা 

| বিশ্ববীজ ; 
৷ দীর্ধযুক্তেন বীজেন নেত্রান্তা- 
নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে! 

্গানি বিন্যসেত্ ! ততো মূল- 

বীজেন ব্যাপক" ক্বত্বা ধ্যাযেৎ, 
৷ তথা চ। ব্যাপক” মূলবীজেন 
লদ্বাত তদনন্তর”1 খ্যান”। ভে- 
মান্তোজ প্রনালপ্র' ঙ্ম (নজরু- 
চি"চার খট্ট।ল এ রি লো ৮৩” শ 

' ভি” সপাশ” শুণি যতিকচিরা ম- 
 ক্ষমালা” কপাল! হস্তাস্তে জজ 

 দ্্ঘধান* ভ্রিনষনবিলসন্বেদবন্ত।- 
| ভি্াম" ম মার্ডও” বল্পভার্ছ" অমণি- 

শিরনি বদনে । মবমৃন্ধট” হ হাররশপ্ত" ভজামঃ ॥ 

 এবৎ ধ্যাত্বা ম'নসৈহ অম্পজ্যার্ধ- 
স্কাগনৎ যাও! ততঃ ৃর্থোক্ত' 
ক্রমেণ গুঠৎ ঈাতে। গূর্বা [দি দি- 

নু কর্ণিকাযা”? উ* উ্ [ৈ নমঃ 

10 এ গণ গা ষৈ 

স* মন্ধ্যাঘৈ ইতি সম্পুজ্য ঘূর্ভি" 

মূলেন কয়ে ভতঃ পর্ধাদি- 

দিক্ষ- সূ্ধ্য” ভ ভাব্কর্রৎ ভাগ রা 

পুজযে ২) কে দেষ্ দিব! কর 
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যয র্য্যক্! 
ততঃ পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমোদীচ্যেবু | ক্রবাঁকপ্রীতিঃ ৩ পন্পগ্রকাশঃ ৪ 
নিকষ টা যায ন ননঃ| ইতযা পথিকপ্রীতিঃ৫ লোচনশ্রীতিঃ 

৬ তারার্তিঃ ৭ চন্দ্রাপ্রকাশঃ৮ 
নেত্রক্রায বে ঘট শারদাষ ", দীপাগ্রকাশঃ ৯ ওষধ্যপ্রকাশঃ 
সু্ধ্যাদীন্ চতুরে। দিমু বদি ১০ গেচকার্তিও 5১ তমে। হভাবঃ 
ন্যণ সম্যক! অঙ্গপুজ! যথা | ১২ চৌরার্ভিঃ ১৩ জমুদার্ভি, 
পূর্বা নেত্র শীশান দিগ্গত” ১৪ জলটার্তিঃ ১৫1 ইতি কবি- 
ইতি। ততঃ ূর্ববচচন্রািগ্র হান্, | নিত 1] 
পৃজযেও। ততো! লেকপা দান; সত্ধ্যকাস্ত পু” স্ফটিকঃ। ইতি 
গুজবে তথাচ নিবহ্ষে। অহা হলাধুদঃ | মণিবিশেষঃ! তৎ- 

| 

সপ 

রি তথ। বাসে লেকগালা” 1 শপর্ধযাষঃ | ুর্যঘণিঃ ২ তুর্ধ্যা- 
তঃ পর“) ততে। ধুপাদি বিৰ- | শ্মা ৩ দহনোপথঃ৪ 1 ইতি 

জ্ঞনান্ত কর্ম সমাপ যে! অন্য | হেমচন্দ্রঃ |; তপনষণিও ৫ ভা- 
পুরস্চরণ জপো লক্ষত্রয সধথ্যঃ। | গনঃ৬ রবিকান্তঃণ দীপ্তোপ- 
ত্রেঘধুরোপেতৈহ কমলৈ দশ”) জঃ ৮ অগ্রিগর্ভঃ ৯ জবলনা শ্ম। 
শহেোনঃ। জী লক্ষত্রবণজ | ১০ অর্কোপলঃ5১। অন্য গুণাঃ 
পেন্মন্্রী বীজ” বি্বপুটীক্কত” | 1 উষ্তত্বপ। নির্্বলত্ব”। রসাধ- 
দশাপ্ণ” কমলৈঃ কুলে জুহুয।- | নত্বণ। বাত শ্লেক্সজ্ত্ব«। মে- 
ন্মধুরোক্ষিতৈও ॥ ইনণ মন্ত্র জ-. ্যত্ব। পুজন ড্বি তৃড়িদত্ব্ ! 
গন্মর্ঃ কান্তি পুজান্ ধন” দ্য) ইতি রাজনির্ঘন্টঃ | ুষপবৃক্ষ 
তি") বাকসিদ্ধ ঘনিতা, “লশ্বী” ] বিশেষঃ1 তথুপর্যযাযঃ! সর্ধ্য- 
শৌভাগ্য মপি সাধবে্। ইতি ॥ মণিঃ২ পুষ্পরক্তঃ ৩ গচতপুটঃ 
তন্ববাঃ 1%) অন্য প্রকার | ৪1 ইতি শব্দচন্দ্রিকা | 
স্তর মন্ত ধ্যান গুজাদিক” গরুড | সূর্ধাকান্তিঃ স্ত্রী পুদ্পবশেষ? 1 
পুরাণে ৩৯ অধ্য।যে দ্রষটব্যৎ ॥ 1; বথা। সূর্ধ্যকান্তি স্তামুবর্ণ। ও- 
2% | সূর্ধ্যে বর্ঘনীযানি যথা । | ডুপর্য্যায ইত্যপি। ইতি শব্দ- 
অরুণভ।১ বরিমনিপ্রকাশঃ১ চ-) চান্দ্রক |! সূরধ্যস্য দীপ্তিষ্চ ] 

পপ 
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শুর্যযকালঃ পু” দিবদঃ। ইতি | থ্যাদিতত্ব্ 
 শবচন্দ্রিকা |] র্য্যগ্রহণ* ক্লী সূর্য্যোপরাগঃ ? 

সুর্ব্কালানলচক্র" ক্রী নরাণা”) তঙ্কারণ*যথা। সূর্য্যেন্দো রু- 
 শুভাশুভজ্ঞানার্থণ নক্ষত্রঘটি- া পরাগস্তগোলকচ্ছাযষা ভবে, 
তচক্রবিশেষঃ£ যথা। উর্ধগা | 1 অন্যোন্যযো স্তষে। রেব ব্যা- 

সি ব্রিশ্ল্যগ্রা স্তিু ির্াগ্যব- ; পষো রেব কারণাৎ ॥ গ্রাস 
স্বিতাঃ? দ্বেদ্বেনাড্ৌস্থিতে | যোক্ষো তু জাষেতে তত্রাতঃ 
কোণে শূঙ্গযৃগ্ম* তথৈকষা | ূ পূর্ব পশ্চিমৌ। তত্র পুণ্যফলা- 
মধ্যত্রিশূলদগ্ডাদে। ভানুভাদ্য"। ভ্ভাগঃ কুতো রাহোস্ত বিষুন। | 
ভমগুল*। সাভিজিতত্ দাত- | ইতি বক্তিপুরাণে গণভেদনামা- 
ব্য সব্যমার্গেণ সর্বদা) নাম ম ধ্যাঘঃ 1] অন্যাঙ্ গ্রহণশব্দে 
বক্ষ" ক্কিত* যত্র জ্ঞেষণ তত্র ৃ দ্রব্য" |! 

শুভাশুভ”। অধোগতৈ স্তি. । সুরয্মজঃ পু সুঞ্ীববানরঃ1 ইতি 
নক্ষত্রৈ রুদ্ধেগো রধ বন্ধন” || জটাধর্রঃ।| শনিগ্রহশ্চ || 
রেখাষ্টকে জযে৷ লাভ খঞ্ষ- ৷ সূর্য্জা স্ত্রী যমুনানদী। ইতি 
যটকে তথ। পুনঃ 1 শ্জযুগ্যে হেমচত্দ্রঃ | 
রুজা ভঙ্গে মৃত্যু শ্লত্রযে স্ফু। সুর্ধ্যতনযঃ পু” শটৈশ্চর গ্রহঃ 1] 
ট* ॥ বিবাদে বাসনে যুদ্ধে; ষমঃ1 যথ]। তস্য পত্রী ত্রযস্তদ্বৎ 
রোগার্তে গমনে তথা ৷ র্য্য- স“জ্ঞ। রাজ্জী প্রভ। তথা! রেব- 

 কালানল” চক্র" জ্ঞাতব্যন্তপ্র-! [ তস্য সুতা রাজ্জী রেবস্ত“ সুূবে 
যত্ুতঃ1) ইতি স্বরোদযঃ॥ ্ ভুত” প্রভ। প্রভাব" জুষুবে ত্বা 

সুর্যযগ্রহঃ পু” নবগ্রহাণা প্র ফ্টাসংজ্ঞ তথা মনু) যমশ্চ য- 
থমগ্রহঃ 1 সূর্ষেযোপরাগঃ 71 মুনা চৈব ঘমলৌ তু বভুবতুঃ | 
যথ। গারুডে ! সুধ্যগ্রহঃ সু | ততঃ শনিঞ্চ তপতি, বৃ্টিঞ্চে 
বাবারে সোমে মোমগ্রহো ভ-) ক্রষেণ তু।ছাষাষা*জনযামাস 
বেশ চুডামণি রয* যোগ ভ | স'জ্ঞেষ মিতি ভাস্করঃ) ইতি 
ভ্রানস্তফল" স্ৃত" ; ইতি তি-]) মাৎস্যে ১১ অধ্যাষূঃ | 



৬২৮৫ 
সর্য্যক 

ুরঘ্ততনয| স্ত্রী ষমুনানদী। রী 
তাননঃ || 

নূর্ধ্যপত্রঃ পু" আদিত্যপত্রঃ 1. 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

ভূর্যযপুরঃ পু” বরুণ শনিঃ 
ইতি কেচি1 যম) যথা 1. 

ধর্মরাজ নন স্তৃভ্য* নম স্তে য. 
মুনাগ্রজ। পাহি মা* কিন্করৈঃ 
সার ূ ্ঘপুলর নমো হস্ত তে] | 

| ইতি তিথ্য দিতত্তর“ 1 অন্য 
দূর্যতনযশব্দে রষ্টব্য* | 

কর্বাপুভী স্ত্রী যযুনা। যথা ম 
হাভারতে! বমস্বস নম স্তে হস্ত | 
যমুনে লোকপুজিতে ; বরদ। 
তব মে নিত্য* সূর্যপুক্রিষ যৌ- 
হস্ত তে ইতি তিথ্যাদিতন্্ |) 
বিদ্যুৎ! ইতি কেচিও 1! 

ু্্যকনিচক্র রী সর্বকার্কয শুভা: ূ 
শুভজ্ঞাগকচক্রবিশেষঃ] যথা, 
সপ্ত'বম্শতিভান্যত্র পক্জিযুক্তযা- 
ক্রমেণ ছি ন্তার ত্রস্তরে 

ৃ 

ৃ 
| 

| 

ৰ্ 
| 
] 

রা 

| 

পাশ পিসি পা 

বেধঃ কণিচক্র* ত্রিনাডিকণ ॥! 

যত্র ঝক্ষে স্থিতো ভানূর্ভেদাদৌ 
গণযেদুধঃ | নাম ঝক্ষ স্িত”, 
ষত্র জ্রেষ" তত্র শুভাশুভ* 1 

ণ 

শপ সপীপাশীা পিস পাপা 

দর্ধনূতা্চ রোগঞ্চ নাডীবে- রি 
ধ্গত" নৃণা"। বজ্জযেৎ সর্থকা- 

স্তর্যামত। 

ুর্যালে। কঃ এ 

সূর্বযলো 
ধে্ষু যৃদ্ধকালে বিশেষতঃ 1 

. নির্বেধ ঝক্ষমধ্যস্থ* যন্য নাম 
প্রজীযতে। সিধ্যস্তি সর্ব কার্য্যা- 
পি সম্গ্রামে চ জযো ভবে | 
ইতি স্বরোদযঃ || 

সর্যাভক্তঃ পু* বন্ধকপুশবৃক্ষঃ! 
ূর্যযপৃজকে ত্রি। ইতি মেদিনী 

সূর্যযতক্তকঃ পুশ বন্ধকপুষ্পবৃক্ষঃ 
। ইতি শব্দমালা | সূর্ধ্যপূজকে' 
ব্রি) 

সু্ধযমণিঃ পু" সূর্য্যকাস্তমনিঃ ॥ 
ইতি হেমচন্দ্রঃ 0 পুষ্পবৃক্ষবি- 
শেষঃ। যথা । সূর্য্যকা ন্তঃ সূর্যয- 
মণিঃ পুষ্পরক্তঃ গচৎগটঃ! ই্তি 
শব্দচন্দিকা | 

(সুর্ধযমগ্ুল* ক্রী সুর্যযসমিধিবে- 
উন তত্গব্যাযঃ | পরিবেশঃ 
১ পনিবিঃ২ উপসূ্য্যক” ৩, ম- 
গুল”৪1 ইত্যমরঃ |! ূ্যযস্য 
গরিধিঃ) যথা! সাযাতে শি 
বৰপাঞণ বৃদ্া" বৃষভবাহিনী* 
সূর্যঘগুলমধ্যস্থা* স [বেদ স- 
মাধৃতা, "1 ইত্যাতিকতত্ত 11 

জী আদিত্যভক্ত। ? 
ইতি ঝাজনির্ঘন্টঃ | 
৭ 

০ 



৬২৮৬ ্ 
জ্র্য্যব* 

্বিন। পথ্যপরিগ্রহ্ঃ। কালেন 

নিধন" প্রাপ্য সূর্যযলোকে মী 
যতে।]। ইতি কাশীখণ্ডে সূর্য্য 
ধ্যদানফলণ।! অপিচ।? সৌর" 
লোক মথাবাপ্য ক্ষণেন স বি-। 
আনগঃ! যথ! কদশ্বঙ্গক্ামণ কি. 
গন্থৈঃ সর্ঘতোবৃত”1! দেদীপ্য- 
মান” হি তথা সমস্তাস্ভানু ভা- 
নভিঃ। দরাডর জবি" স বিভা ধূ. 

ততামরসদ্ধঘ।] নবভি ফেঁ ্ জ 
নানাঞ্চ সহসৈঃ সম্মিভেন চ). 
বিচিত্রেণৈকচক্রেণ অপ্তমপ্তি-। 
যতেন চ ॥ অনুরুণাধিটটিতেন | 
অর্থতো ধুতরশ্রান।। অপ্যারে 
মুনি গন্ধর্ব সর্প গ্রামনি নৈর্ 
তৈঃ॥ স্যম্দনেনাতিজবিন। প্র 
ণনাম কুতাঞজলিঃ। ভপ্য গ্রণ। 

ম* দেবে হপি জভঙ্েনান্য 
ন্যচ| অতিদূর" নভোবর্জ প্র 
তিটক্রাম সক্ষণাৎ্,। প্রক্রান্তে 

দ্যমণৌ দূর" শিবশর্মমাতিশর্স 
বান] প্রোবাচ তগদ্ভূতেটা 

কথ” লভ্য* রবেঃ পদ” ইতি 
স্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে সূর্য্য 
লেকবর্ণন” নাম ৯ অধ্যাধঃ | || সুর্যয সপ্ত 

র্ধ্যব্শঃ পু” সূর্য্য সম্তানঃ। 
তাঁদবরণ” যথ।) পরমেশ্বরাত 

পিস্স্পাশাশীসি। 

সা স্প শশী পিসী 

অর্ধ্যসা 

বরহ্ধা জাতঃ৷ তন্য পুজো ম্রী- 
টিঃ। তস্য কশ্যপঃ1 ত্য সূর্য): 

। তস্য বৈবস্বতে! মনঃ 1 সত্য 
যুগে দনুরেব রা জানীৎ ত্রে- 
তাযুগে তস্যপুজঃ ইস্কাহ্গঃ অ 

যোধ্যাষা" রাজাশীৎ। আন্মিন 
যুগে অতিদীর্ধাযুষো রাজা নো 
বহুকাল” রাজ্য" ক্লতবুত্তঃ! ত্রে- 
তা দ্বাপরষোঃ সন্ধৌ শ্রীরামচ- 
ক্র দশরথসুতকপেণ অবতী- 
ঃ। দ্বাপরযুগন্য প্রথমে তস্য 
পুজঃ জশো। জাতিঃ। তদ্বণ্মঃ 
জুদিত্রীস্তঃ কলেঃ সহস্বর্ষ প- 
্যত্ত" রাজ্য" ক্লতবস্তঃ! এডৎ, 
পর্য্যন্ত" সূর্যযব"শ বিশ্রান্তিঃ 
পুনঃ সত্যযুগে মরুঃ নষ্ট" সূ 
ধ্বশ* ভাবহিষ্যতি? গঃযোগ, 
নিদ্ধঃ সন কলাপগ্রামে আস্তে 
| ইতি শ্রীভাগবতম্ত") ব্শব- 
নবিস্তারস্ত মৎস্যপুরাণে 55 
অধ্যাযাদৌ গরুডগুর়াণে ১৪৩ 
অধ্যাষে 5 দ্রষ্টব্যঃ | 

সুর্ধ্যবলী স্ত্রী অরর্পুষ্পিকা বৃক্ষঃ। 
ইতি বত্রমাল। 1 

ক্লী জন্কুম"। ইতি 
ব্রিকাগশেষঃ |) 

কুর্ধ্যমারথিং পু" অরুণ । ইতি 

ঝি 



৬২৮৭ 
সুর্য 

শবয়ত্রাবলী 
সূয্যহৃদয” ক্রী সূর্যাস্যত্তববিশে 
ষঃ। যথা! অথোপতিষ্ঠেদাদি 
ত্য মৃদয্তৎ সমাহিতঃ। মন্ত্ৈস্ত 
বিবিধৈঃ সৌটৈ বর্থজুঃ সাম 
সম্তবৈঃ 1] উপস্থায মহাযোগণ। 
দেবদেৰ" দিবাকর" । হাতি 
প্রণতি* ভূমৌ মৃধা নিত্যঞ্চ ম 
শ্রতঃ |; ওম খ খধোক্কাষ টি 

স্তাষ কারণত্রধ হেতবে। নিবে-. 
দযামে চাত্সন" নম স্তে জ্ঞান: 
বপিণে ॥ ক্চিৎ্পুস্তকে খখে। 
স্কাধেতি চ পাঠঃ] নম ত্তে ঘৃণি 
নে তৃত্য” সুর্ঘযায অন্দবণ্সিণে! 
ত্বমেব ব্রন্গ পরম মাগে। জ্যো: 
তীরমে। ইনৃত11 ভব ভব খত 

মোক্কারঃ মর্থে রুদ্রাঃ সনাতন।ঃ 
1 পুরুষঃ মন্দহো। হত ১৪ পণ 

মামি রি ॥ স্বমেব বিশ্ব, 
বস্থধা জাতণ্বৈ জাযতেচন। 
নমে। রুড্রায সূর্ঘ্যাষ ত্বা সহ 

প্রচেতসে নম-। গতঃ 0] শরণ 

| র 
ৰ 
ূ 
ৃ 
র 
ূ 

ূ 

| 

ূ 

| 
ৃ 
] 
। 

স্তভ্য মুমাঘাঃ পতষে নমঃ 1. 
নমো নয স্তে রুদ্রাঘ তব! মহ" 

শরণ” গতঃ ॥ হ্রখ্যবাহবে, 

তৃভ্য" হিরণ্যগতষে নষঃ! অ: ৰ 
ত্িকাগতবে তৃভ্য মুযাষাঃ € এ 

সুর্যন্ধ | 
তষে নমঃ নম স্তে নীলক- 
ছাষ নম স্তৃভ্য* পিনাকিনে ? 
বিলোহিতাধ তর্গাষ সহস্ক্ষাষ 
তে নযঃ 1] নঙে। হণ্সায তে নি- 
ত্য" আদিত্যায লমে! হস্ত তে। 
গ্রপদ্যে ত্বা" বিবৃপাক্ষ মহতৎ প- 
রমেশ্বরণ।! হিরন্মষে গৃহে গুপ্ত- 
মাত্সান" সর্ধদেহিনা”! নমপ্যা- 
দি পর" জ্যোতি ত্রঙ্গাণ স্বাৎ প- 
রামৃত”11 বিশ্ব" পশুপতিৎ ভীম" 
নরনারী শরীরিণ”। নমঃ সূর্য্য 
যরুদ্রাষ ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে ॥ 
উগ্রাষ সর্ধভক্ষায ত্বা" প্রপদ্যে 
সদৈব হি। এতদ্দৈ সূর্ঘযহৃদয* 
জণ্ডু। স্তব মনুত্তষণ। প্রাতঃক।- 
লে হথ মধ্য হে ন্মন্ফ্য্যা্দিবা- 

কর”! ইদণৎ পুল্রাষ শিষ্যাষ ধা. 
শ্মিকাষ ছ্বিজাতযে 1 * গদেষণ 
সূ্্যহৃদযৎ ব্রদ্ধণ। তু প্রদর্শিত" 1 
সর্বগাগ প্রশমন” বেদসার" স- 
মুদ্দুত" || ব্রাহ্মণানা* হিত" পুণ্য” 
খধষি সণ্জ্ঘৈ নিষেবিতণ।? যস্ত 
নিত্য" পঠেদ্বীমান্ প্রেক্ষমাদি- 
ত্যমগ্ুল”! মহাপাতকযুক্তোপি 
পৃযতে নাত্র সম্শযঃ! ক্ষষাপন্ম।- 
র হষ্ঠাদ্যে ব্যািভিঃ গীডিতে। 
হপিসন্॥ জণ্তু। শতগুণ স্তে।- 



সূর্য্যার্ধ্য মর সুর্য্যারঘ্য 
ত্র“ স শ্লীষ্যো ভবতি দ্রুত" 1] মবধারযেও।॥ যজ্ঞচ্ছিদ্র' তগ- 
ভূতগ্রই পিশাচীতিবীজব্যসন- ; শ্চিদ্র" ষচ্ছিদ্র" পুজনে মম | 
কর্ষিভিঃ। ভবন ধ্যাত্ব। হরি"। সর্ব" তদচ্ছিদ্র মস্ত ভাস্করস্য প্র- 

বিপ্রে। মৃচ্যতে মহতে। ভযাৎ্॥ ; সাদতঃ ইতি কালিকাপুরাণে 
ইতি ূর্মপুরাণে উপরিভাগে | ৫৬ অধ্যাষঃ |; রোগাদি- 
১৭ অধ্যায়ঃ] গারুডে ৫* অ- শান্ত্যরথ" সূয্যস্য হ“সাদিমপ্তুতি- 

ৰ 
ধ্যাষে টৈতাুব্য" ্ নামভিঃ সপ্ততিধার্ধ্যপ্রদানপ্রমা- 

সূর্য্য স্ত্রী সূর্য্যভার্যযা! সণ্জ্ঞা। ; ধণ্যথা। হ*সো ভানুঃ সহসা" 
ইতি শব্দরত্বীবলী 1 ইন্দ্রবারু- | শু স্তপন স্তাপনে। রবিঃ। বিক- 
ব্বী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ নবো-; তূঁনে। বিবস্বাপ্শ্চ বিশ্বকর্মা। বি- 
ঢা! ইতি শব্দরত্বাবলী।! সা; ভাবসুঃ ॥ বিশ্ববূপো বিশ্বকর্ত। 
যথা! তস্যা* হি কর্হিচিচ্ছোরি | মার্তণে। মিহিরো হ*শুমান্ । 
বলুদেবঃ কতোহঃ1 দেবক,। | আদিত্য শ্টোষগুঃ সূর্য্যো হ্য্য- 
সূর্য্য সার্ঘ” প্রষাণে রথ মা- ; ম।ত্ররে। দিবাকরঃ॥ ছ্বাদশাত। 
রুহৎ || ইতি শ্রীভাগবতে ১০ ; সপ্তহযে। ভাস্করো হহস্করঃ খগঃ 
ক্কন্ধে১ অধ্যাষঃ 1 ।সুরঃ প্রভাকরঃ ও শ্রীমান লোক- 

সূর্্যার্ঘ্য” হী সূষ্য্যসম্পৃদানকার্ধ্য” ; চক্ষ গ্রহেশ্বরঃ 0 ত্রিলে।কেশে! 
৷ শক্তিপুজা যা” চ্ছিত্রাবধার লোকপাক্ষী তমোরিঃ শাশ্বতঃ 
গার্থপ সূধযার্ধদ। [ন* যথু।! ততো | শুচিঃ! গভস্তিহস্ত স্তীব্রা স্ত- 
ভাঙ্করবীজেন সহিতেনা মুনা. ৰ রণিঃ স্লমহোরণিঃ | দ্যুনি হরি, 
পুনঃ1 মন্ত্রেণ ভ। স্করাযার্ধ্য ম 1 দশ্বোহকে। ভানুমান্ ভযনাশনগ 
চ্ছিদ্রার্থ' নিবেদযেৎ্।।" নমে! | ছন্দোশ্বে! বেদবেদ্যশ্চ ভাষ্'ন 
বিবস্বতে ত্রহ্মন্ তাস্বতে বিঝ-। পৃষ। বৃষাকপিঃ1! একচত্রবথো 
তেজসে। জগ সবিত্রে শুচবে : মিত্রে। ম নদহারি মিস £ 
সবিত্রে কর্মুদাধিনে ) ততঃ কু রর দৈত্যহা! পাপহর্ত। চ ধন্মাধপ্র- 
তাঞ্জলি ভূত্ব। পঠিস্ব। মনত নীরি [হ কাশকঃ॥! হেলিক শ্চিত্রভানুশ্চ 
ত"] একা গ্রদনসা বান্তি রচ্ছিদ্র । কলিঙ্ব স্তাক্ষ্যবাহনঃ। দ্িক্পতি 



১২৮৯ 

সুর্য্যার্ঘ্য নী সুর্ধ্যান্ 

গন্িনীনাথঃ জশেশযকরে। | সূর্য্যালোকঃ পুণ আতগঃ1 ইতি 
হরিঃ॥। ঘর্মর্ি দুনিরীক্ষ শ্৮-: রাজনির্ধণ্টঃ। 
ওা”শঃ কশ্যগাত্মজঃ। এভিঃ। সুর্ঘ্যাবর্তঃ পু" ক্ষপবিশেষঃ। হুড 
সপ্ততি সণ্থাকৈঃ পুণ্যৈঃ সূ] হুডিযা ইতি ভাষা! অস্য গুণঃ 
্যস্য নামভিঃ | প্রণবাদি ৮-]  সূর্য্যাবর্তে। বিবন্ধন্নঃ; ইতি 
তুর্থযত্তৈ শ্স্কীরসমন্থিতৈঃ 11 রাজবলভঃ | শাকবিশেষঃ ] 
প্রত্যেক মুচ্চরমাম দুষ্ট দষ্টী :' সুলচিযা ইতি ভাষা! তৎ- 
দিবাকর" বিগৃহ পাণিযুগে-/ পর্বযাযঃ। পার্বতেষস্চ করতো! 
ন তামৃপাত্র" জুনিশ্মল"! জানু: ৰশিরঃ কপিপিপ্ললী। জামা- 
ভ্যা মবনী” গন্বা পরিপূর্য্য জ-| তাসৌ কষচিৎ প্রোন্তঃ সূরধ্যা- 
লেন চ॥। করবীরাদি জসুট্ম | বর্তঃ সিতো৷ হপরঃ 0. ইতি র' 
রক্তচন্দন মিশ্রিতৈঃ। দূর্বা্ুরৈ , ত্ুমালা। বরাহকালী কথিতঃ 
রক্ষতৈশ্চ নির্ঘক্ষত্তঃ পাত্রমধ্য-। সূর্য্যাবর্তস্ত শাব্দিকৈঃ ; ইতি 
ত£॥ দদ্যাদর্ধ্য মনর্ধ্যাষ সবি. হারাবলী || 
্রে ধ্যানপূর্বক" ; উপমৌলি ; সুর্যাবর্তা স্ত্রী আদিত্যভক্তা 
সমানীষ তৎপাত্র" নান্যদৃতপ- ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 
নাঃ প্রতিযন্তর নমস্্ধযাদুদ : কৃর্য//স্খ। পু" সূর্য্যকাস্তমণিঃ। 
যাস্তমযে রবি"! অনয নাম! ইতি হেমচন্দ্রঃ।। 
সপ্তত্য। মহামন্ত্র রহগাবা 11. সুর্যযাশ্বঃ পু* সূর্যাঘোটকঃ] তৎ- 
এব" র্ধমরে। জাতু ন দরিদ্র, পর্য্যাযঃ। বাতাটঃ২ হুরিতঃ ৩ 
ন দুঃখভাক্। ব্যাধিভি ুঁচ্য-] 1 ইতি ব্রিকাডশেষঃ | 
তে ঘোরৈ রগি জন্মান্তরার্জি সুর্ধ্যান্ত" ক্রী সূর্ধ্স্যান্তাচলগ- 
তৈ৪॥| বিনৌযবৈ তিন বৈদ্যে || মনণ1 যথা নিশীথাদধ ইত্য- 
বিন। পথ্যপরিগ্রহৈঃ! কালেন | নেন অর্থরাত্র পূর্বকালত্বেন 
নিধন” প্রাপ্য সূর্ধ্যলোকে ম-] ূর্ধ্যাস্তমযকালদ্যাপি লাভা! 
হাবতে॥ ইতি ক্ষন্দপুরাণে কা] ইতি তিথ্যািতন্ত | 
শখ: ৯ অধ্যাযঃ | জু্ধ্যাহ্থ* ক্রী তামণ। ইতি ত্রি- 

| 



৬২৯০ 
 জুর্য্যোদ ু্মঃ 

কাওডশেষঃ)। সূর্য্যনামকে ভরি! | দানাদিকাঃক্রিষাঃ; ইতি প্রা- 
কুর্ব্যাঙ্থঃ পু অর্ৃকষঃ। ইতি | যশ্চিত্ততত্" 1 

রাজনির্ধন্টঃ 11 সুক্ষ নাদরে! ইতি কবিকক্পদ্রুমঃ 
ুর্যোন্দুসঙ্গমঃ পু” অনাবাফ্যা। | || রেফযুক্তঃ বন্ঠন্বরী দণ্তযাদিঃ 

ইত্যনরঃ1] সূর্বাচন্্রমেলনঞ্চ | | ] সুক্ষতি দু" লোকঃ! সুসূর্ষ 
সুের্যোটঃ পু* সুর্ধ্যাস্তকালপ্রা- ূ । ইতি দর্গাদাসহ॥1 

প্তহতিথিঃ! যথা। সূর্যে) সুষ্ঘ্ন ক্লী অনাদরঃ। ইতি শব্দ 
চত্ত সসম্পাপ্তো যঃ সূর্যেহস্ত”।; রত্বা [বলী || 

গতে হতিথিঃ! ইতি হম ওক্ষ্য অনাদরে ॥ ঈর্ষে!। ইতি 
1 অস্তগত সূর্য্যঃ কবিকক্গদ্রমঃ॥ দত্ত্যাদি দীর্ঘ 
পুরাণ”! দিবাতিথৌ তু বি রেফমধ্য£। সৃক্্যতি সসূষ্ষ্য ॥ 
গতে রি গাতক ভবে! তি. ূ ইতি দূর্গাদা সঃ 

দেবাষ্ট গুণ" বিদ্যা সুর্ষ্যোটে | ্্যঃ পু" মাধঃ। ইতি শব্দরত্ৰা- 
বিনুখে গতে ॥ ইত ্যাক্িকাচার-। বলী।! 
তত্ত্ণ জুষ প্রসবে! ইতি কবিকমদ্রম 

সুষ্যোদযঃ পু” সূর্যযস্যপ্রকাশঃ 1 1 হষ্ঠস্বরী! সুষতি। ইতি তি দুর্থা- 
বথা বিব্দধন্ে ভরে! সাবনে ূ দাসঃ || 
চ তথ মাস ত্রিশ্শৎড সূর্ধেযাদ- | সুক্ষ” ক্লী কৈতব* অধ্যাত্ম”! 
রা স্মৃতাঃ! আ' দিত্য রাশি- ইতি ষেদ্রিনী॥ অলঙ্কারবি- 

গেন মৌরে। মাপঃ প্রকী-? শেষঃ। বথ]। সুক্ম" পরাশযা- 
ভিতিঃ।! ইতি মলমানতত্্" 1); ভিজ্ঞে ত্বরস কৃত চেফ্টিত” ! 
ত্র শষননিষেধো যথ।1 সূ-1 মধি পশ্যতি সা কেশৈহ সীম- 
টস চাস্তঘিতে চ শাখিন” 1 অ্তমণি মাবৃণোতি| ইতি চন্দ্রা- 
বিনুঞ্চতি শ্রী রপি চক্রপাণিন” | ১ লোক?! 
ইতি লক্ষীচরিত্রণ 01%11 তৎ- ০ পুৎ কতককবৃক্ষঃ! ইতি শব্দ- 
কালে স্সানাদেঃ কর্তব্যত্ব" যথা দ্লাবলী || অগুঃ॥। অঙ্গে ত্রি 
৷ সূর্য্যোদষ” বিন। নৈব আনান) ইতি দেদিনী | তনপর্ধ্যাষঃ | 



২৬১৯৪ 

কক্মগ ুম্মু 
অল্পে স্তোকে ক্ষ ডে ক্ষল- || ভুক্ষপত্রিক স্ত্রী শতপুষ্পা | 
কঞ্চ রুশ" তনু ৮ খুলল" শতাবরী।! লঘুত্রাঙ্গী | ক্ষুদ্র 
খুলকঞ্চ ্িষা" মাত্র! ন্ট কণা | পোদকী ।| দুরালভ। | ঈ 

পুমাননু লবে। লেশঃ কণো- ৃ শমাসী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ1! 
পিচ নিগদ্যতে! ইতি শবা- শা স্ত্রী জীর্ণক্জী।! ডোডী 
রত্বাবলী 1! ৷ ইতি রাজনির্ধন্টঃ 11 

সুক্মক্লষ্লা স্ত্রী মধ্যমজম্ববৃক্ষঃ | সুস্মপন্ণী স্ত্রী রামদূতীবৃক্ষঃ! যথা 
। ইতি রত্মালা 1! ৷ রামদূতী পর্বপুষ্পী বিশল্য। 

নুক্মতগুলঃ পু” খস্খমঃ! ইতি নাগদস্তিকা ৷ কাগুলী সৃক্মপর্ণী 
রাজনির্ধটঃ ] চ ভরণ্যাহ্বা কণিজ্বাক1)) ইতি 

হুক্মতগুল তরী পিপ্ললী! ইতি [| শব্দচন্দ্রিক! ॥ 
রাজ নির্ঘন্টঃ || সুক্মপিপ্রলী স্ত্রী বনপিপ্রলী ॥ 

নুক্মরশ্ট তি অতিশযবনদ্ধিমী ন্! ইতি রাজনির্ধন্ঃ 1 

তঙ্গর্য/যঃ দরশাগ্রীযমতিঃ ২ স্তক্মপুষ্পী স্ত্রী যবতিক্তা। ইতি 
তৎ্কালঘীঃ৩ প্রত্যুত্পমনতিঃ 1 রাজনির্ধন্টঃ | 
৪1 ইতি হেমচন্দ্রঃ1 সুস্মফলঃ পু” ভূকর্বাদারঃ । ইতি 

ল্ুক্মদ্ারু ক্রী তনুকা্ঠ* ) ভণ- রাজনির্ধন্টঃ 1 

গর্য্যাযঃ। কলিগ্ঃ ২1 ইতি | স্স্মকল। স্ত্রী ভূষ্যামলকী! ইতি 
ত্রিক।গুশেষঃ | 8] রত্বমাল। ॥ 

ক্মপত্রঃ পু ধান্যক*)! বন- |সুক্সবদরী স্ত্রী ভূবদরী। ইতি 
জীরকঃ॥ দেবসর্ধষপঃ॥ লঘু- || রাজনির্ঘন্ঃ 1 
বদরঃ॥ সুরপর্ণ“। বনবর্রী সুক্মভূত” ব্লী অপক্ষীক্কতাকাশী- 
লোহিতেক্ষুঃ | জন্কুটদ্রঃ। ইতি ৯৯৯ । ইতি বেদাস্তসারঃ ॥ 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ বাবললবৃক্ষ | | স্ন্্মমক্ষিকঃ পু* মশকঃ। ইতি 
বথা। বাবলঃ বর্ণপুষ্পম্চ সুদ্স- রাজনির্ঘ্টঃ 1! 
পত্রশ্চ কণ্টলঃ ৮ ইতি শব-;স্ুক্মমূল। স্ত্রী জযস্তী ॥ ইতি রা- 
চত্রিক। 1] ণ ্ জনির্ধন্টঃ 1 



৬২৭২ 
 ক্ুম্মা ফষৃক 

সুষ্ষবল্লী স্ত্রী তাম্বী ॥ জতুকা | বালুকা। ইতি রাজনিরঘন্ঃ 
।ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1... টসুম্ৈল। স্ত্রী হ্ষদ্রেলা । গুজু- 

স্বস্ত্ তরী শ্ক্ষবসন*। সরু 0 রাটাএলাচি ইতি ভাষ। তৎ- 
কাপডইতি ভাষ!। যথা! উ-[] গর্যযাযঃ) বযস্থা ২ তীক্ষগন্ধা ৩ 
গভোগোপি ন সুস্ববস্ত্র পরি-। ত্রপুটী৪ ভ্ুটিও ৫1 ইতি রত 
ধানাদিনা। ইতি দাযভাগঃ 81 মালা |! 

স্ববীজঃ পু* খস্খসঃ। ইতি | স্ ক গতৌ।| স্ুতৌ। ইতি 
রাজনির্ঘণ্টঃ |! কবিকল্পদ্রমঃ॥) ক সারযতি! 

হুক্শরীরাণি কী জ্ঞানেক্দ্িং- | ইতি দূগাদাসঃ || 
গঞ্চক* কর্মোক্দিফপঞ্চক* বাষু ৪ ক গতৌ। ইতি কবিকল্প- 
পঞ্চক* বুদ্ধিষনশী চেতি সপ্ত | ক্রমঃ॥ র বৈদিকঃ লি সদর্তি 
দশাবযবানি! ইতি বেদাস্ত ইত দুর্গাদাসঃ || 
সারঃ সূ গতৌ। ইতি করিকক্সদ্রনঃ | 

নুষ্মশর্করা শ্রী বালুকা। ইতি | সরতি। নালান* করিণা | সস 

রানি ॥ ইতি রঘৌ কন্ম্কর্তৃ হাদিতি রং 
সুক্মশাখঃ পু* জালবর্ধুরঃ। ইতি | মানাথঃ! তচ্চিন্তয" কভৃত্থিভা- 
ইতি রাজনির্ঘট: বধাতূনা*তম্নিষেধাৎ বস্ততস্ত 

স্ক্মশালিঃ পু অনুধান্যবিশেষঃ | গণরুত। হনিত্যত্বাদা আ্মনে পদ 
। তশপর্য্যাযঃ। সুচিশালিঃ ২ | | নালা রঃ রতি বা পাঠ্য” তত্র 
পাবশালিঃ৩ সুচকঃ৪) অস্য | কর্মমাবিবন্ষাযা” ভাবে প্রত্যযঃ 
গুণাঃ। জুমধুরত্ব”। লঘুত্ব তি ুর্গাদাসঃ | 
পিতার দাহনাশিত্বঞ্চ! ইতি | সক পু সৃষ্ঠকর্ভা। । সৃজধাতো 
রাজনির্ধণ্টঃ |! ক্িপ্প্রত্যযেন নিক্সমঃ॥। ত্য 

সুক্মষটচরণঃ পু* পক্মযুকঃ। ইতি) ৰপান্তরাণি। সৃগ্। সূট্। সৃড 
রানির টঃ || [1 ইতি সিদ্ধাস্তকৌমূদী 1 

তষ্স। শ্রী যুথক|। ইতিশব্দ [| সৃকঃ পু ে রর | বাণঃ। ই 
চক |; ক্ষ্রল।] করুদী॥ ॥ ত্যথাদিকোযঃ॥ পমণ।! বাুঃ। 

-- শা িটিীিশীটিশ 

9১. 
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সূরা 
ইতি, সিদ্ধান্তকৌমুদ্যা মুণাদি- 
বৃত্তিঃ পু 

সৃকওঃ স্ত্রী কণুরোগঃ। ইতি 
শব্দরত্বাবলী ॥! 

সৃকালঃ পু* সৃগ্গালঃ। ইতি শব 
চক্দ্রিকা | 

সৃক্ক । লী সৃন্ধদী ! ইতি সৃভূতিঃ। 
সূক্ক" ,$ ইত্যমরটাকাঘা” ভরতঃ | 
সূক্ণী স্ত্রী ওইযোঃ প্রাস্তভাগঃ। 

ইতি পারিনি! ইত্যসরটাকায"*। 
ভরতঃ 1 

সৃক্কি ব্রী টা ইত্যরুণঃ। ই- 
ত্যমরটাকাষ ভরতঃ ॥! 

রি কু চান 

প্রান্তাবোষ্ঠস্য সূক্ষণী ॥ ইত্য- 
মরও 11 ওইযে ধাম দঙ্ছিণো 

না টিন না টি প্র ৮০৩: পে প্রান্তে সুক্ষণ। উচ্যেে ১ ও টি 
22-452525 । এ 

1৩ জীতি। কহ 7 রি 

চি 

লা. নাদি সূ
. শা ত্র বু

নি ) শ 

নিগনিপাতনৎ ক
উ? 

কণেতি প্রযোগাঙ বসহযাগঃ
 । 

অন্যথ। টাষা" সদানো। হলে .প ূ 
ইত্যলোগপঃ স্যাঞ্চ। মহালৃক্ঞা-. 

যশোভিতত। নি 

৫ শ্লেধাৎ, ককারথয ও সো 

|হপি। সুক্ক নান্ত" ব্লীবৎ এ 
রী ক্লীবে ইতি তু ভূতিঃ। প্র 

সণ 

স্গ্ 
_ স্তাবোঠম্য সৃকষণী ক্রীবকাণ্ডে 

হমরদত্তম্চ) ঈবন্তাপি সৃক্কণী 
| সৃক্কণ্টো বিলিহতি জিহ্বয। 
তখৈবেতি রু্িনিশ্মষঃ সসৃ- 
ককণীপ্রান্ত মসুকপ্রদিগ্ধ" গ্রলে- 
লিহানে। হরিণা বিরু্চৈ রিতি 
গাণিনিঃ! সৃক্কি ক্লীৰ মিদত্তঞ্চ 
সকথ্যস্থিনী দধি সসৃক্কি তথ 
বারিঃ স্যাদিত্যরণঃ। সুক্ক ্ লীৰ 
মদস্তঞ্চ সন্ধে বে চৈব বিজ্জঞেষে 
চত্থারি"শস্চ বস্তজাঃ ইত্রান্ডেঃ 
। বাম” লিহন সৃক্ক মরণ্য হ ঘূর্ণ 

ইতি স্তর যোগাচ্চ 
রন ভবতঃ 

| সূক্ ” লী রে ভা? ২ ইতি 

ৃ বসরা ৪ ইত্যমর- 

শঙ্বদী শী ও; রান ভাথঃ! কম 

ূ 
ূ 

1. ইতি রা উতি পাণিনও £ 
| ইত্যনরটীকাষ” ভন্নতই 11 
সুক্ষ ক্লী ওঠযোঃ প্রাস্তভাগঃ। 
।. ইত্যরূণঃ। ইত্যঘরটীকযা” ভ- 

সুক্িণা জী ওঠযোরভ্তরণ। ইতি 
ৰা রাজনির্ধটঃ ॥ 

(সৃগঃ পু” ভিন্দপালঃ ইত্য- 
প্রা মনঃ। 
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সত 
০ পৃঃ জম্ুকঃ ইতি শব্দ-| 

রত্রাবলী॥ দৈত্যবিশেষঃ; ইতি ৃ  
কেটি] 

সৃজ যও্ঁও বিসর্গে। ইতি কৰি; 
কক্দ্রমঃ1 য সৃজ্যতে। শু । 
সফ।? সরীস্জ্যতে 1 বিসর্থ- 
জ্যাগঃ। ত্যাগে। ব্যক্ত" পর 

এব অন্যত্র করোতীত্যর্ঘঃ 
বথ11 উপাসন মেত্য গিতুঃ স্ম 

সৃজ্যতে ইতি নৈষধ”! সংূর্থে 
হয মকর্মাকঃ! যথ|! অণ্সূজ্য-। 
তে সরসিজৈ ররুণাণ্গুভিনৈঃ . 
নিশা” রিণাম বাষু রিতি রঘূঃ )! 
ইতি দর্গাদাসঃ 

সৃজ ও শ বিসর্গে। ইতি কবি 
কল্পদ্রমঃ1) ও অসা। ্দীৎ। শ। 
সুন্ঞত। ইতি দুর্গাদাসঃ ্ 

সুজকাণারুঃ প্ুৎ নজ্জিকাক্ষারঃ | 

। ইত্যমন্টীকাযা* রমানাথঃ | 

সৃণিও পু শত্রুঃ। ইতি শব্দমালা 
সুথিঃ জ্বী অঙ্কুশঃ। ইত্যমরঃ 1 | 
সৃকা স্রী লাল।! ইত্যমরঃ 1] 
সুণী স্ত্রী অন্ুশঃ! ইত্যমরঃ |] 
সুনীকা স্ত্রী লালা! ইত্যমর- 

ূ 
স 

স্ 
| 
ৰ 

ইতি 

»্প শি শীতাশাশি তীতাস্ী 37 শোপিস টি 

টকাষা"রামাশমঃ 7 

ন চী গত | টির 

সৃপাট 
সৃতিঃ স্ত্রী গমন”] মার্গঃ1 ইতি 
মেদিনী 1 | 

'সৃত্বরঃ ত্রি গমনকর্তী | স্ধাতোঃ 
ক্ষরপ্প্রত্যযে তনাগ্রষেন নিষ্প- 
নঃ। ইতি মুদ্ধবোধব্যাকরণ* || 

সৃত্বরী স্ত্রী মাতা। ইতি সর্ণক্ষপ্ত- 
সারোণাদিবৃত্তিঃ1। গমনকত্রী 
ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণণ |! 

সৃত্বা রী বিসর্পঃ॥ বৃদ্ধিঃ ॥ প্র- 
জাপতিঃ | টা সর্ণকগ্তলারো- 
ণাদিবৃত্তিঃ 

স্দরঃ টু সই 
কৌমুদ্যা মুশাদিবৃত্তিঃ । 

সৃদাও পু" বাষুঃ ৪ ] 
অগ্নিঃ) প্রতিন্তর্ধাকঃ। ইতি 
মেদিনী।! মৃগঃ। ইতি অর্ণক্ষগু- 

সারোখাদিবৃততঃ 1 
সৃদাঙ্গঃ শ্রী নদী। 

কোষঃ ॥ 
ত্যণাদি- 

(সপ ৯৩ গত্যাণ! ইতি কবি- 
কল্সদ্রমঃ 1 ৯ অসুপগু। অন্য 
৯দিত্বেপি কষ মৃশ স্পুশ ইতি 
বিশেষ বিধানাৎ্ পক্ষে ট্যাৎ 
সিঃ তেন অসাপ্দীৎ অস্াদ্দীৎ 
ইত্যপি। উ সর্তা! ইতি দুর্থা- 
দানঃ |! 

সৃপাটঃ পু* সৃপাটী। ইভিস্ত্রী ভি 
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সূ হি সৃষ্টি 
 পু*লিঙ্বসগ্রহটীকাধা*ভরত1 | মাস ততো ভগবান্ স্বাশেন 
সৃপাটিকা স্ত্রী চ%ঃ। ইতি হেম-| পুরুষন্ধপ* ক্ত্বা তস্যা* মাযাযা* 
চত্দ্রঃা]] 11 স্ববীর্ধ্য*চৈতন্য* আধত্ত॥ সাস- 

সুগাটা স্ত্রী পরিমাণতেদঃ! ইতি 1 মঞ্টি জীবৰূপ” মহত্তত্ব* জনষ- 
স্ত্রী পুপলিঙ্র সং্গ্রহটীকাযা"ভ- | মাম! তল্মাৎ ভ্রিবিধো হহঙ্ক।- 
রতঃ 1) রক্তধারা। ইতি তত্রৈব | রো জাতঃ তত্র সাত্বিকাহক্কারাৎ্, 
গোবর্ঘনহ | ঘন ইক্দ্রিষাধিষ্ঠাতৃদেবতাশ্চ জী- 

স্প্রঃ পু" চন্্রঃ ! ইত্যণাদি-| তাঃ! রাজনসাহস্কারাৎ দৃশেক্দি- 
কোষঃ ? যাণি জাতানি। তামসাহক্ক- 

সুভ উ হি"সে; ইতি কবিকক্স-) রা পঞ্চমহাভূতানি তেষা” প- 
দ্রমঃ॥] অপ্তনস্বরী! উ সভি- | ঞ্চগুণাশ্চ জাতাঃ। এব" প্রক্ক- 
ত্বা সুন্ধ!। ইতি দুর্গাদাসঃ1॥ 7 ত্যাদিভি রেতৈ শ্চত্র্বি্পতিত- 

সৃমরও পুণ পশুবিশেষঃ | ইত্য-। হৈ তরহ্ধাণড, নির্মায ভগবান্ ত- 
মরঃ 1 বালমৃগঃ ) ইতি ফেচিৎ ; স্মিন্নেকেনাশেন প্রবিশ্য গ- 

সৃষ্ট” ত্রি নির্মিত” 1 ঘুক্ত" ভোদক অণজঞক* জল” সসর্জ ॥ 
নিশ্চিত*॥| বহুল”! ইতি মে- তজ্জলমধ্যে যোগনিদ্রয়া সহ- 
দিনী] তৃষিত"। ইত্যজযঃ 1] জুযগমিত” কাল” স্থিতবান্ ॥ 
ত্যন্ত"। সৃজধাতোঃক্ক প্রত্যযে- ] তদন্তে উত্থাষ স্বঘ ম'শেন ত্রন্ধ। 
ন নিম্পন্ণ] ভন্ব। সর্থান্ সৃষ্টী। নানাবতারান, 

দৃষ্টিঃ ভ্ত্রী নির্মিতিঃ]। স্বভাবঃ1) ক্ুত্বা পালযতি | কন্সাস্তে কুদ্র- 
ইতি মেদিনী | নির্ভঁণঃ। ইতি ূ বপেৰ সণ্হরতি চ 1! ইতি শ্রীভা- 
শব্দরক্রাবলী 11 ব্রদ্দাপ্ [ গ্রবতমতে স'ক্ষেপসূন্িত 111] 
সি থা; সুঝ্টেঃ পুর্ব মন- | অপিচ! স্থাবরাস্তাঃ সুরাদ্যাস্ত 
শ্চন্ষরাদ্যগোচরে ভগবান এ. । প্রজাঃ ব্রহ্মণ্চতর্বিধাঃ। ব্রহ্গণঃ 
ক এবাসী্। যদ স স্বেচ্ছযা ; জর্থতঃ সুক্ট" জঙ্জিরে মানসীস্ত- 
ডরষ্ট সন্ দৃশ্য" নাগশ্যৎ্ তদ1 | তাও ॥ ততো দেবাস্তুর পিতৃন 
ত্রিগুণমধী* যাষা” প্রকাশ্যা- ৰ দনুষ্যাণ্চ চতুষ্টযণ। সিসৃক্ষ 

পপি স্পা 

ভিউ 



২৬২৯৬ 

সৃষ্ি 

রস্তা*স্যেতানি ব্বদাক্সান মধুষু 
জৎ্॥ যুক্তাত্মন স্তমো মাত্রা উ 
ডরিক্তাভূৎ প্রজাপভে

ঃ ; শিসু 

ক্ষে। জবনাৎ পূ
র্ব মস্থুর! জাতি 

রো উত্সসর্জ তত স্তান্ত 

তসোমাত্রাত্সিকাণ তন্্*। সা তু) 
ত্যক্তা তনু স্তেন মৈত্রেযাভূঘ্ি- 
ভাবরী! সিসৃণ্ রন্যদেহস্থঃ প্রী 
তি মাপ ততঃ স্রাঃ। সন্বোদ্রি 
ক্তাঃ সমৃদভূতা। মৃুখতে। ত্রহ্মণে। 
দ্বিজ | ত্যক্তা সাপি তনু স্তেন 
সত্বপ্রাষ মভূদ্দিনণ? ততো হি 
বলিনে। রাব্রাবন্ুরা দেবতা দিব। 
1 সত্বমাত্রাতিক। মেব ততো ন্যা" 
জগুহে তনু"! পিতৃবন্মন্যমানস্য 
পিতর স্ুসা জত্ডিরে 1! উত্স 
জ্জ তত স্তান্ত স্তিন সৃক্টাপি স. 
প্রভঃ। সা চোৎসুফটা ং এট 
সন্ধ্যা দিন নক্তান্তর স্থিতিঃ । 
রজো মাত্রাত্মিক। মন্য।* টপ 
স তনু" ততঃ; রজোমাত্রোৎ- 
কট। জাত মনুষ্য দ্বিজ সত্ত্ব 11 
ত৷ মপ্যাণ্ড ম তত্যাজ তন মাদ্যঃ 
প্রজাপতিঃ। জ্যোৎ্স] সমভবৎ, 

সাপি প্রাক সন্ধ্য। যাভিধীযতে।! 
জ্যোত্মোদণমে তু বলিনে। মনু- 

ব্যাঃ পিতর ভথ। ৈত্রেষ স 

সফি 
রত 

ম্বাসঘযে তক্মাদেতে ভবস্তি ৰৈ 
1 জ্যোহুন্্। রা ত্র্যহনী সন্ধ্য। চ- 

ত্বার্যেতানি বৃঞ্রভাঃ! শ্রঙ্গণ- 

শরীরাণি নো পাশ্রযাণি 
ত11% 11 .রজোমাত্রাত্সিকা মেব 
ততোন্যা" জগৃহে তনু" | ততঃ 

সদৃক্ষণে। জাতা জজ্ঞে কোপ 
স্তষা ততঃ ॥ ক্ষত্কণমীনন্ধকী- 
রেখ সে হমৃজভ্ভগবা” স্ততঃ 

বিবপাঃ শ্বশ্রুল। জাত। স্তে ২ভ্য- 

ধাবন্ত ত* পভ” 1 দৈব" ভো1 
রা মেষ বৈ রুক্ত" রাক্ষসাস্ত 
তে? উচুঃ খাদাম ইভান্যেষেতে 

যক্ষান্ত বক্ষণাৎ্থ ? অগ্রিষেণাথ 
তান্ দুক্টী। কেশাঃ ী্ ্যস্ত বেধ- 
সঃ! হীনাশ্চ শিরগো ভূষঃ স 
মারোহত্ত তে শিরঃ1] সপণাদু 

ভবন্ সর্প হীনত্বাদহম: স্ৃভাঃ 
| ততঃ কনা জগঞ্সষ্টা (671- 

ধাত্বানে। বিনিদিষে 1 হর্ণেন 
কগিশেনোগ্জাঃ ভূ ভাসতে পিশ্িং 

তাকান 21 ধ্যতো দী 1০ গান 

মা” গন্ধর্ধ। ভস্া তশত্ঘ্ণাণ্, 11 
পিবস্তো জজ্জিরে বাচৎ গন্ধর্থী- 
স্তেন তে দ্বিজ। এতানি স্ষ্ু। 
ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তি চোদিতঃ 
1. ততঃ স্বচ্ছন্দতোন্যানি বযাস 



বষসে! হসৃজগ্া অবষে। বক্ষম- 

শ্চক্রে মুখতে! হজীঃ স সৃষ্টবান্ 
র ্ সৃক্বানুদরাদগাশ্ত পার্্াভ্যা- 

থঃ প্রজাপতিঃ1, গভ্ভ্যাৎ চাশ্বান্। 
সমাতঙ্গান্ ক্সভান্ গবধান্ মূ. 

শান্॥ উষ্্া নশ্বতরা” শ্চৈবৈ নয. 
কুনন্যা* শ্চ জাতযঃ। ওযধ্যঃ 

ফলনুলানি [রোমভ্য স্পা জভি্ 
রে ॥ ত্রেতাবৃ্মুখে বর্ষা কল্প 
স্যাদ দ্বিজোতম ! সৃষ্ট্য প 
শ্বৌষধীঃ সম্যক যুযোজ সতী, 
খরে গৌ রজো ে। রিযো মে 

ঘে। অশ্বাশ্বতর গদ্দিভ7৪) এতা- 
ন্ঞাম্যগশুনাক রারণ্যা"শ্চ নি' 
বোধমে |! শ্বাপদো দ্িখরো হতা 
ব।নরঃ পঙ্ষিপঞ্চনঃ! স্জ প্ 
শবঃ য্ঠাঃ মপ্তুতা্ত সরীলপাঃ1। 
শাযত্রঞ্চ খচ শ্চৈব নজ্স।ম ম 

থভ্ভর"্! অনিষ্ট োমঞ্চ এজ্ঞানাৎ, 
নির্দমে এন নযুখা॥। ঘজ 
ত্রৈষ্টুব ই্ন্দঃ 

তথা বৃহৎ্সাম তধেোক্থঞ দ- 

ক্ষিণাদসৃজন্মখাৎ 1 সামাল জ- 
গ্া$ চন্দ শোন মগ্ন শি তথ। 

1 বৈবূাপ মতিরাত্রঞ্চ পশ্চিম 

সুজন্বখা।; একবি"শ মথ্ব ৭! 
মাডোর্বাধ। (৭ মেব চ। অনুষ্টুভ*। 

টি 

সি । 

স্তোন গু. বত 

৬২৯৭ | 

|) 

র্ 
| ন 
| 

1 

া 
| 

1. 
] 

যথা বেদ শ্রতানি বৈ 
নিয়োগ যোগ্যাণি অন্যেষ। ম- 

90428 5 ু 
77 

কত ২8718 ই টিন তি 

৫ ইবরাজ নু ু্তরাদসূজন্বখাৎ | 
উচ্চাবচানি ভ ভূতানি গাত্রেভ্য 
সম্য জঙ্জিরে। দেবান্গর পিতৃ 

চি মনুষ্যাপ্চ প্রজাপতি | 
ততঃ পুনঃ সসঙ্ভ্ঞাদৌ সন্কল্পাণ 
সপিতামহঃ! যক্ষান পিশচান্ 
গন্ধর্বান ততৈবাপ্মরসা বান টা 
নর কিন্নর রক্ষার্সস বধঃ পশু 
মৃগোরগান্। অব্যষঞ্চ ব্যযঞ্ে- 
ব যদি" স্থাণু জম) তঙ্ স- 
সর্জ তদা ত্রন্ম। ভগবানাদিক্ক 

প্রভৃঃ। তেষা” যে যানি কর্মাণি 
গাক্ সৃষ্ট্যা” প্রতিপেদিরে 1 

| চপ তে প্রপদ্যস্তে সৃজ্যম।- 
নাঃ পুনঃ পুনঃ হি্সাহিৎসে 
শু কুরে ধন্ম্মাধর্স্র।বৃভানূতে 1] 

ভজ্ভাবিতাঃ প্রগদ/স্তে ভস্মত- 

ভন প্োচতে ! ইত্দিযাথেবু 

ভ্তযু [ শ্সীরেযু ৮ শা গরভৃত | 

ত্র বিনিযোগঞ্চ ধ।টতৰ ব্য- 
রা উদ নাম কপঞ্চ ভূতা- 
না" কত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চমণ॥ বেদ 
শব্দেভ্য এবাদৌ দেবাধীনাণ ঢ- 
কার সঃ খবীণা” নামধেযানি 

ভা 

(পলো হকরেকি॥ যথার্ভ।বৃতু 



৬২৯৮ 
সেক্ত 

লিঙ্গানি নানাবপাণি পর্যষে | 
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেৰ তথা 

ভাব। যুগাদিষু! করোত্যেবণবি- 
ধা” সূষ্টিৎকলাদৌ ম পুনঃপুনঃ 
॥ সিসৃক্ষ শক্তিযুক্তোসৌ মৃজ্য 

শক্তি গ্রচোদিতঃ! ইতি বিব্জু 
গুরাণে ১অ"শে € অধ্যাযঃ 11 

সৃষটিপ্রদ। স্ত্রী গর্ভদাত্রীক্ষুপঃ 1 
ইতি র্। জনির্ধণ্টঃ 11 | 

স্ গিহি'সে? ইতি কবিকক্সক্রমঃ 
৪1 দত্ত্যাদি বকীরোপধঃ তদ্র- 
হিতে হগীতি কেচিৎ্ 1 গণি. 
সৃথা [তি। সীর্ণঃ শীর্ণ ইতি 
র্গাদাসঃ 11 

সেক খউ গত্যাণ। ইতি কবি- 
কল্পদ্রমঃ। খ। অসিসেকণড। ঙ. 
সেকতে। ইতি দুর্গাদাসঃ 1! 

সেকঃ পু” সেচনণ। তত্পর্যযাষঃ 

[ঘারঃ ২1 ইতি হেমচন্দ্রঃ 0] 
সেকপাত্র" ক্রী জলসেচনাধারঃ 

1 সিউনী ইতি ভাষা । তৎ- 
পর্যযাধঃ! সেচন*২। ইত্যমরঃ 

সেকিমণ ক্লী বুলক"। ইতি হ্ম- 
চত্্রঃ1] 

সেক্তাঁ পু* ভর্তা । ইতি হেম- 
চক্্রঃ1) সেচনকর্তরি তরি) 

সা স্পপাশীীী শী 

২ সপ 

স্েক্তু” ব্লী সেকপাত্র। ধিচধা-। 

সেচন* ক্লী 

সেটুঃ পু ফলবি রি 

| সেতিকা স্ত্রী অযে 

দে 

তো ষ্টুন গতাধেন নিষ্পল্ন 

ইতি সিদ্ধাস্তকৌমুদী || 
সেচকঃ পু” মেঘঃ॥| সেককর্তরি 

ব্রি! ইভিমেদিনী 1! 
করুণ 11 সেকঃ]! 

নৌকাধাঃ মেকত, 'ন”। ইতি 
মেদিনী॥ 

৪1 তরমূজ্ 

ইতি ভাষা! তত্প-াষঃ1 চে" 
লানঃ২ চিত্রফল" ২ সুখাশঃ ৪ 
রাজতেমিষঃ৫ লঙ পনসঃ ৬ 
নাটাম্ঃ ৭1 ইতিন্রি [গুশেষঃ 
জটাধরশ্চ 1. 

ভূতগুদ্বিতন্ত্র 1. 

সেতৃঃ পু ক্ষেব্রীতে লিং) ই; 
ত্যমরঃ1 তৎ্পর্যাযঃ। আলী 
২1 ইতি ভরতঃ 1; পূরণঃ ৩ 
পিগুলঃ ৪1 ইতি হারাবলী 1 
পক্ক।রঃ€৫ জঙ্গালঃ৬ সঞ্চরঃ * 
| ইতি জটাধরঃ।। পিগ্িলঃ ৮! 
ইতি শব্দরত্রাবলী! ধরণঃ ৯1 

 ইতিত্রিকাগশেষঃ11% 11 তদ্দা- 
নাদি ফল” যথা! সেতুপ্রদ- 
নাদিক্্রস্য লোক মাপ্পোতি মা- 
মবঃ 1 প্রপাপ্র্দানাঘরণলোক 
মাপ্পোত্যনম্শ্রষ" ॥ সংক্রমা ণাস্ 



সহ 
ৃ সেতু 

যঃ কর্ত। স স্বর্গ" তরতে নরঃ 
স্বর্গলোকেচ নিবসেদিষ্টকাসে- 
তুক্কৎ সদা ॥ ইতি মঠাদিপ্র- 
তিষ্ঠাতত্ব" 1% 1! বরুণবৃক্ষঃ ! 
ইতি মেদিনী রাজনির্ধন্টশ্চ 1] |. 

| 

প্রণবঃ॥ ইতি তন্ত্রলারঃ1। অং 
পিচ? মন্ত্রাণা" প্রণবঃ সেতৃ | 
স্ৎ্সেতুঃ প্রথবঃ স্মৃতঃ স্ব 
ত্যনো “কৃত পূর্ব" পরস্তাচ্চ বি- 
শীর্ধ্যতে | নষস্কারে মহা- 
মন্ত্রে দেব ই ইত্যুচ্যতে জুরৈঃ | 
ছিজাতীনা যয” মন্ত্রঃ শদ্রাণা* | 
সর্বকর্মণি॥ অকার ঞ্চাপ্ুযুকা- 
রঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদ 
ব্রযাৎ সমৃদ্ধৃত্য প্রণব* নির্্মমে 
পুরা! স উদদাতো দ্বিজাতী- 
না" রাজ্ঞা*, পরার! 
স্বরিত শ্চোরুজাতা না, 

সাপি তথ স্মরে ॥ সপ 
স্বরো যো মৌ সেতু রৌকার 
স“জ্ঞকঃ!স চানূত্াার চক্্রাত্যা* | 
শুদ্রাণা* সেতু রুচ্যতে ॥ নিঃ 

সেতৃঞ্চ বথা তো ক্ষামি নন | 
| প্রসর্পতি। মন্ত্র সখৈর নিঃসে- 
তুঃ ক্ষণাৎ্ ক্ষরতি যত্ন" || 
তক্মা [. সর্দেষু শস্ত্েঘু চতুর্ব্ণ। 

দ্বিজাদ্দবঃ, র্ গার্খযোঃ ষেতু 

আদাষ জপকর্ধা সমারভেৎ |! 
শূদ্রাণ। মাদিপেতু 9 বি সেতৃ- 
রা যথেচ্ছতঃ ৷ ছে সেতু বঃ স- 
_মাখ্যাতাঃ সর্বদৈব দ্বিজাতযঃ 
ইতি কালিকাপুরাণে ৫৫ অ- 
ধ্যাষও 1) 

সেতৃক পু* বরুণবৃক্ষঃ । ইতি 
শব্দরত্রাবলী |! 

৷ মেতুবন্ধঃ পু রিট ্ী- 
রামরুত সমুদ্রবন্ধনসেতৃঃ। তঙ 
পর্ষযাষঃ। সমুদ্রারঃ২) ইতি 
জটাধরঃ 0; তদ্দিবরণ” যথা ? 
তভো। হ্রবীদ্রঘুখে্ঠ* সাগরো 

. বিনযাস্বিতঃ। নল সেতু" ক- 
রোত্বন্মিন জলে মে বিশ্বকর্ম্মণ্ঃ 
1 স্ুভো ধীমান্ সমর্থো হন্সিন্ 

 কার্য্যে লব্ধবরে। হরিঃ। কীর্তি" 
গাষস্ত ভে লোকাঃ সর্ঘলোকম-+ 
লাপহা"। ইত্যন্তু। রাঘব* নত্বা 

 ষফে। সিম্ধ রদূশ্যতা”। ততো] 
ররামস্ত সুগ্রীব ₹ লক্মণাভ্যা" সম- 
স্বিতঃ॥ নল মাজ্ঞাপযচ্ছীঘৎ 
বানরৈঃ সেতুবন্ধনৈঃ 1 ততো! 
২তিহৃষ্টঃ প্নবগেন্্রযুখপৈ রম 

*হানত গেক্দপ্রতিমৈ ধূঁতো নলঃ 1! 
ববন্ধ সেতু, শতযোজনাযত* 

সুবিস্তরণ পর্বতপাদ্পৈ দর্চিৎ] 
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ইতি ৩ ্মদধ্যাজর। যা ষণে লঙ্কা- | 

কাণ্ডে ৩ অধ্যাবঃ 11 পেত মা 

রভ্যমাণস্ত তত্র রামেশ্বর" শিব 
1 সঙ্কক্পনিষতে। গত্ব।! পুরী” বা- 
রানী” নরহঃ 1 আংনীয গঙ্গা 

৷ সেত্র 

| মেনজ 

সারির রাজনির্ধন্টশ্চ 1 

্" কী নিগডঃ1 বেডী ইতি 
যা! ধিধাতে। কুন্ প্রত্যযে- 

গণ ইতি সিদ্ধাস্তকৌ- 
.মুদ্দী 

সলিল" রামেশ মভিষিচ্য চ | (সেন! স্ত্রী চতুর্বি শতিবৃতত। হ্মা- 
ক্ষিপ্ত! সমুদ্রে তদ্বারি ব্রহ্নপ্রা- 
প্লোত্যসণ্শষঃ1 ক্লুতানি গ্রথ- 
মেনাক্রা যোজনানা* চতুর্দাশ ॥ 
দ্বিতীঘেন তথ। চাত্রা যোজ 
নানা বি্শতিঃ | তৃতীযেন। 
তথা চাকা যো জনান্যেকবি” 
শতিঃ | 
দ্বা'বণশতি তথা রুত” 1] পঞ্চ, 
মেন ব্রযোবিষ্শদ্যোজনানা, 
সমভ্ততঃ) ববন্ধ সাগরে সেতু 
নলে। বানরসভ্ভনঃ1। তেনৈৰ 
জগ্মুঃ কপযো যোজনা না" শ- 

ত" দ্রুত"! অনশ্খ্যাতাই জু বে 
লাদ্রি” রুরুততঃ গ্লবগোকভভমাঃ 1] 

 আরুহ্া মারুতি" রামে। লক্ষমণো- 
প্যজদ* তথ।! দিদৃষ্ু রাঘবে। 
লঙ্কা" ন [নাচিত্রধজ। জলা" ) 
ইতি তত্রৈব ৪ অধ্য [বঃ 1 
সেতৃভেদী পু* দস্তী বৃক্ষঃ। ই 

শব্দচক্ড্রিকা 1 | 

চতুর্থেন তথ ঢাক্কো ৷ 

নি 
 সেতুবৃ্্ত পু” ব্রুণবৃক্ষঃ ; ইতি | 

তথা" তৃতীখ! শনাতা। ইতি হেম- 
চক্দ্রঃ।! ইনেন প্রভন] সহ ব- 
ভতেযা। সিনোতি শত্র মিতি 
ন গ্রত্যবেন নিষ্পন্ন। বা । 
ফেজ ইতি পারস্য ভাষা ॥ তৎ- 
পর্যযাধঃ! প্রজিনী২ বাহিনী ৩ 
গুতন। ৪ অনী'কনী ৫ চথুঃ ৩ 

ব্বথিতীণ বল” ৮ সৈন্যৎ৯ 
১০ অনীক*১১। ইত্যমরঃ 

1 বাহন! ১২ গৃতন। ১৩ গুল্স- 
নী ১৪ বরচক্ষুঃ : ১৫) ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী কোটিতুথ সিন্যাদি 
সগ্ডক* সেনাযা”। বলা দি চভু- 

ক্ষ" সেনাজে ইত্যা হা অতএব 
ধজিন্যার্দি সপ্তক” সাষান্যেন 
সেনীযা”। বলাদি চতুক্ষস্ত সা- 
মান্যেন সেনাযা" সেনাঙে চ 

পাদ [তত সেনা" স্যাস 

ইতি মত"। ইতি ভরতঃ 1! 
(সেনাঙ্র” ক্লী হন্ত্যরথপদ্দাতী- 

না” সমূহঃ বথা। স্তান্থরথ 
টভূষ্টয 



7 জেনাপ - 
[হট 1. 
সেনাচরঃ, ন্রি বানী, সে শ্বটাবিশৈষ 
সেনাসহ ইডি কেচিৎ  হ্স্তীও রখঃ৩ অশ্বঃ৯ পদা-. 

নী পৃ* কা্ভিকেধহা। বা. তিঃ ১৫ সমুদাযেন ত্রিশশৎ ৩০1 
-হিনীগি ইতর 1,১০1 ইত্যদরঃ॥ পুরদারসমুখবৃত্তি 

মীর্তিঃ. পু রীর্তিকেষঃ | পথঃ1 ইতি কেচিৎ॥ রা 
সেনারক্ষঃ রি সেনারক্ষকপ্রহ-.. 
রিকাদিং। ততগর্য। রঃ. ঙ্ 
নিক ইত্যমরহ 
সেফঃ পু" শেফঃ] ইতি জার 

টবিশেষঃ না তদবণ। রি 

72 9515. ১ 
রা ৬, ৭ 18) রহ রি লঃ বাশেষসাপর াষং। সেনানীঃ 

পতি ৩1ইত্যমরঃ | |. 
পপি থা দী ূ 

| সেমসতী, নত্রী পুষ্পৃবিশেষঃ। সে, 
দি৮11478 7 । খধা। চল্প- শু ৮ হিশিকস্থশি, কানু ্- 

শলঃ ল্রক্ষভীবণঃ 1) নিমিত্তে শ- 
. জনজ্ঞানে বেত! চৈব চিকিৎ্" 
. দিতে । ক্লতজ্ঞঃ কর্মাণা” শ্র. 

স্তথা কেশ খজু ॥ব্যুহত-. 
বিধান কন্ত পার বিশেষ; 
বিহু, রাঙা সেনাপতিঃ কা-. 
র্য্যো ্রান্মবঃ কতিযো। |হথবা], 
ইতি, 'াহস্যো্রাজবর্ষে ১৯ 
 অধ্যাধঃ11 বেনাঁপতৌ বর্ণনী 
যানি যখা? “সেনাপতি ি্তা-. 
বাং স্বাসিউ উঃ সহী রভীঃ |] 
অভ্যাস বাহনে রর 
_বিজবীরখে? তে হাতি ইতি দামঃ 35 
ভাষা১ বকে নর রন রদ 265 1 | সেলুঃ পুত, শেশুবকষঃ সু 

| ওজসুষ* জি হি জেমস তকঃ ) ইতি তরতদিকপ- 

আপা শশী 

সা মৃত্তমণ ] ইউ 

. বসিশহে। ৫২ অধ্যায়ঃ 1. 
1 েরাহঃ পু পু পীযৃষবরণাশবঃ। ছু 
পা বকে) ইতি, রদ. 

1:71 

্ তি 25 এল এ নু 

জনি 
সরে ্ শিং বন্ধন কর্তা || বিথাতো 

রুপ্রঠ্যযেন নিক্পসঃ। 2 দ্ধ 
আধার: 1.2 

রর 42 
গা চা 

ং 

 কমদ্রদঃ রা সা
 |] ২ ৃ | র্ 



৮21 +া ৫ ৮০ নিত খু যে 1 

৬ 22541. , রে ্ নে 1 ০ ্ ১ 2৭ 

ৃ ১ ৯ সা ২ | 

2 রি পা ধ রক 

য় ্ু 

ৃ বতে।. ঙ. 'সেবতে
! 

1 ॥ পা: শত” ৪? : 

ন্ 
২ 

বলা বন আরাধন* 
. পীভোগঃ ঃ আশ্রযণঞ্চ। বি রা 

সেবতে। সুখ" সেবতে। তীর্থ প্. সেলাহ হত সেবাস। 
সেরতে সা ধুঃ1 অন্যে তবল্মা। ই চ ভাষণ ততপর্ধ্যাবঃ । 

& যমীনাঃ। নী] সীবন" ২ সুতি ৩ ৩। ইতামরঃ পরশ্ধৈপদ মম্্যমানাঃ। নী .সীবন্*২ ইতামরঃ 

"১৪৯ গত ”দ্ এ 

হু শপ জু শি তা, রা নপ 

চু অসূদ্ধ 'মপি সেবতি নীচ এব সিভি বু 

স্বাধীন বিভবে প্যহো! নর- রত্ৰাবলী ॥. উপাজিঃ। উপাস- 
8 

.. পতি" সেবস্তি কি” মাল ; না? ইতি মেদ্িনী। 10৮ 

ত্যাদো গণরুতানিত্য্ মাহা [সেবনী স্ত্রী সুচী 
ইতি ত দুর্গাদাসঃ 1... 
সেব" টি সেবিফল" | ইতিরাজ- রা 

দেবুর, পু প্রসেবকঃ। ইতি |. একা প্েফসি' ্ লা মেক! 
রর . 1 হিতে টা ইিভা- 

3৮, রে রা 
1: রি গা 2 চহা টা 1. 

80. 47২ 

. বন তৎপর্য্যাষঃ 

া 

) 

তে রর 

থাঁ। সেবন্যঃ, সপ্ত 
এ 

১ মিতার ধা পি নান 

ধা 

চস: বিশ্রী 
রি 888 

হান সর্বধা প্র মীশ্বর! যো 
' খু ০ মান 1 

বন সেবাঁনিরতঃস ক” হা হা নর নে ই বৈ না ধু না রং 
খঃা। | ব্যাস উবাচ) 

মিলান 22 এ এসে 
ধু ধনাভিনঃ 

4 
: 

চি ্ ছা রা ঢৈ 

| 

£ 7 রি যা 
৮ ্ টি ব 

8 টি রঃ 
2 ডা. 9 

নি নি 1018৮ টা 
মর 

নর 

। 
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সু 3১ রঃ শা 24 . 4 ঃ 218 টি 117 
। হা পু যন র্ 

রা 7) 5 এ চি 181 ১8:49 
11: 315:2757: ৮১ বি. র্ 

2 % "2 ১: 

প্রা ॥)+ 

র্ 4 
শট পা ০০৮ 0 রা শ 

হ ধা 4 +ং ৪১৬: 
815২ 18 4 5: মর ০. ঞ 

বা, মি । ফর: ৯. শনি 

টু এব 

র্ রি শি পয 

মর রর ৰা 

গা ঠা রর ন। টি 

মে ] ২ যর ্ 
4 15 

নট 
* । 7 লন 1 দ :২10 ্ 

424. রর  * 1 এন দর নি 

১৮ রা ্ রি 
ঝা ঃ 

৭, 2 ১, রা দর্মেদৈফ 

রঃ র ব্ঃর্জ্জ 2 নয 

২ 4 

৮ 

র্ 

খ্রঃ রাহা রা বে নিক! নর ্ ই লে. 
ত্ব্ফল" শৃখু ] ইহভূক্ু।ৎ বি 

লান্ তোগান্ পুত্র পৌদ্র স্দ- 
স্বিতঃ ॥ অস্তে বিষুপুর* যতি তত 
্ হি রপি দুর্ভ 1 যখৈবা- 

| তমা ত তথ। বিষ সন্দেহো। ন 
'বিদ্যতে তস্মবদাত্মানুষানেন 
 বিষ্ুসেব। বিবীষতে || প্রভাতে 
 বৌদ্রদেশে চ পবিভ্রে স্থাপষে-.. 
: ধরি”! নভনক্তি দ্বজশ্রেষ্ঠ ্  
"বু, শীতৎ, সুদুসেহণ 1... স্বপ্তঃ সা 

৭ £ ॥ তা তা 

৪৪০০ মবায অভি চি 
ননৈষ্চ। বিষ্ঞোরঙ্ঞ্চ লেপযেৎ 
মপুজাধৈ জগদীশ দেবদেৰ- 
স্যচক্রিণঃ ! প্রক্ষালিতানি পাত্রা- 

্ৈ 

৮ দি. 

নি জলহীনানিরারযে্ঠ| মা. 
- পধিত্বা জগমাথ মীষঙ্গষফ্জলৈ 
স্ততঃ 8 প্রো তব" নী 

ফৈশ্চ যুং আগ্রযাতি কেশব, "1. দেবদেবেশ" পর্যরক্কে পরি. কে. রে 
মায়ে মাসি জে ফল* তস্য 7 1 শর". স্থাপষেমিশি নির্ [তে 

' দে শচ বৈষ্ণব জন 11. নম সু . /বিমুকঃ কা ৃ 
প্রাপ্সে তি থা শীত দেবদেবে।. 

(টৈ তু বর র বান 5 



'বিকুঃ টে ন নদ্দাতি 
. ঘঃ গ্জঘেৎ সকমাঘে মাগধি-) 

সা জনার্দান*। নারিকেলোদ-।। 

কৈ দরদ্ধেঃ ফল" তস্য রা ম্যহ্*। 

11 নরকাদ্ধৌ মজ্জমানান্ দুর্ত-। 
রেস্ষেন কর্দা। উদ্ধৃত্য কোটি-। 

বান, মন্দির যাতি চক্রিণঃ, 
0. মাথে মাসি। চ শুর্লাফা' গঞ্চ- 
আ্যাৎ দ্বিজলতম একাদশ্যাঞ্চ । 
 সশ্তম্য " হরিঃ পুজ্যো বিশেষতঃ] 
নু দাতব্যো দেবদেকাধ সপন্মায় | 
 মুরারষে !. গাষসো। ইপুপসহি- | 
তো মাঘে মাসি দিনে দিনে 1. 
অগুপ” পাঁষসং ষস্ত মাথে যচ্ছ- 

. তি চক্রিণে! তদ্য [পুণ্য মৃহ বছি 
ৃ ৪ শ্ধু বৈষগৰ জৈমিনে 1 অস্তে” 
বি পুর গ গন্ব। মন্বত্তর চতুটষণ। 
ভু বনোরানি ভোগ ন্ প্র, 

চে জব? নুগো ভবেছ। 
ভূক্জে তোগঞ্চ, সুচির" মৃতো যা 
- নতি হরৈগ হণ! গন্ছম্যাক্তৈ সপ্ত 

রি ক্যা মেকারশ্টাঞ্চ জৈঙ্গিনে। অ- 
ছি শজ্যা | বৈফবো! দদ্যাৎ খ্যসাম" 

এ 

১৮০২৯ 

রা 

পপ কন তি পাশ শি 

রা কেশবপ্রিষ। যা 

হজ . 

টি * ৬১৪৭ / "কা র- 
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» ৯১১ ॥ ট 1. 

“মাথে বে মানি শীতে তক" 
 ভবেঙ্সর্ধ, কোপি নাসতযত্র সনশ- 

যঃ1) মাষে মাগি কৃত" কর্ম শুভ, 
, বাশুভ মের চ৭ তপ্য নাস্তি ক্ষ" 
বিপ্র মধস্তর শতৈ রপি।! মাঘে 

: চম্পকপুষ্পের' যো ইন্চযেৎ ক- 
 মলাপাতি”।: সগচ্ছেও পরঘ* ধাম 
বি মুক্তঃ সর্বপাতকৈ 1 যাবস্তি 
স্রপুষ্পানি দীর্ঘ্তে। চক্রগাণযে। 
তাবৎধু সহস্মাণি স্থীযতে বি-. 
ফুমন্দিরে ?: মেরুতুষ্চ; সুবর্ণানি 

দস্বা ভরতি: যৎ্কলণ একেন 
 স্ণপুষ্পেণ বা 'ভ্ুতি তৎফলণ, 
রা জুবর্পুদ্প” বিশ্রেন্্রৎ অর্ধদ। 

ঘষামি বিশে- ৃ 
| যেণ পবিত্র বেশে রাঃ পষে সু. 

সম দিব্যি ধেঁন নারাধি- 
টা হরিঃ। শ্ৈ হীরঃ সুবর্ণ 
দ্য ভবেজ্জক্স জদ্মনি | ইতি 

প বৈ ক্রিযাযাগনারে ৯1. ১০. 

একটানা 

স্পা আাস্পীশি ম 

৯ 

! ) 
॥. 

। 

, 

শী 

2১টি 

। 

স-ঁঁ 

সপ 

পপ ২ 

-াঁকীিিি্রীশীটী) 2০ 

সাত ০১  পারিপাটি পাশপাশি 

ভ 

শি -স্পা্পািহীপিশিশ শী শা 

রা 
রদ 
ঃ 



৬৩০৫ 
পেবা 

অধ্যাযঃ 1 % || ব্যাস উবাচ! 
কান্তুনে ব্রাহ্মণগ্রেষ্ট শ্রীকুষ্ত" সু 
রবন্দিত"। পুজযেন্ডক্তিভাবেন 
প্রত্যহ" বৈষবে। জনঃ1 ফান্তুনে 
সাপষেদস্ত সর্পিস। রি 

1 ফল* তস্য প্রবক্ষ্যামি মত্তঃ 
ম্যক্ নিশামষ 1. ৯ 
প্রাপ্য সর্ধদানফলণ তথা অস্তে 
যাতি রর স্বান* সর্বপাপবি 
বৃজ্জিতঃ। 

মোক্ষ মা প্নেতি সংপ্রাপ্য উভ্ঞান, 

মৃন্তম*।! যস্ত য় তি ক্ষ্গাষ শি- 

যুগকোটি সহসাণি 
ভূত পরী তব্রৈব 

সেবা 

মাসি মধুর” বদরীফল”। যন্ত 
' ষচ্ছতি ক্লঞ্চায ফল” তম্য মযো- 

শি ০ লস: 

সি শাশীশীশশিশীশিপীন শশী ০ 

শিরে গোগ র্ভয়ে | ১৮ 
মোদক* দিব্য"স শাল হবি 2 

বৃ” 1) ম্ষ। রি হিরা 71)1৩ 

কেশবাম মহাজ্ানে। দপিবেদ | 
হত” আাস্বা মহ স্রশতানাধ 1] 

শা কি০ ০১৫৮ কা 
হন্যে ও তান ত০ হও ) 

"বা পি: 

বন্াত 
৮৮ পপ 

চৈ'ননে। ভন্ম বিঃ গুসলালা 

ছিনভি.ভববস্ধন”॥| বিচিত্র ক।; 

৭" যস্ত দর্যাডগবতভ তিজ | 
অস্ত শক্রপুর” গন্ব। সং তবে? 

সুরবান্দতঃ | নির্া? লা" শকা” 

যছেদ্যন্ কষ্গাব ভংক্তঘান | 

সকি"ন লভতে বিপ্র বাজুদের 
€াদতঃ ]. ভগ, হোন ন্ ু রঃ 

ট | এ টি রি চ 

শি 2০ 

১৫ ০ 

1 

গৃহি" যাতি রথ দারুত্থা 

শী শা ীসীা শা শীশি শী শীশীীসীস্ীশীট শী পাশাপাশি শশী শশী শি শিপ শি টিনিসচড ভারি রা ঃ 2০ 

টা & টি সী সপ জা 

৮১৭ 

হাজ্শি্টি ভেস্ট রি 

চ্াতে। ইহ ভূষ্জে সুখ" সর্ধণ পু. 
জপৌজনমন্বতঃ 1 আস্তে হরেং 

হা শোভনৎ 
| ন দদ্যাদগুডসণ্যুক্ত” হরযে 
বদরীফল”! অভ্ভানাদ্বাহ্গণশ্রে- 
& দর্যাচ্চেমারকী ভবেৎ ঘ ফা 
ঘ্ুনে মাসি যে। দদ্যদবহুযে 

দাডিসীকল। জুপন্ক ভ২্ফলৎ 
বিপ্রবদভো মেনিশামষ 1 তত্র 
যাবন্ত বাজানি ভিষ্টন্তি দাডি- 
শীকফলে! তাবমন্বস্তর” বিক্ছো 
গহে তিউতি বৈষ্বঃ 1 ক।গ্ঘনে 

নাসি ঘে। দদ্যাদ্ধরযে গুউপিক্উ- 
কয ৪৪১৮4 বা" 
জিনেধসহম্ককহ 1 ৯0 চৈ 

নান বি মধূন। যধস্তনন* 
স মূর্ত রা ঃ 

ধন। স্নাপযেদবস্ত 
[ন্ব" | ন চর্স। তরি 

বকা5 টি ্ 

সপুু্পণ যে। ই. 

তিশা তন্রাম টি 

” ন লিখাতে 

৮১) খাস 

? 
শ্রহন ++ আ তি 

7 3৮151 ও 
ঢু 

পরম“গদ্, 

হে? 

২৯$ ৬ এ তি 

7 ২ 

তি 9 

“| কি - 
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বৈ জন্মা-পুন রাজ্মন মহীতলে ॥ 

কব বঞ্টলপুষ্পেণ অর্থদেব শি” 
রোদণি*। পুক্জদেঙ্খানূজো। বিপ্র 
লভতে ন।পদণক্ষচিৎ 1 বাসী 
ভি সগন্ধ। ভিঃ ভনত্তে যস্ত গুজ 

যেঙ। ভগণভ্তপরাত্মান'ন দে 

বৈ রপিপুজ্যতে॥ জযাকিশলষৈ 
১ রাখত ধে। হ্যেদ্ধরিৎ। 

” বন্দতে সনুখ্খায স্বন” গীঠা- ূ 
দ্যযোপি ধাত্রীগন্্রে নবী- 
নৈন্চ কোঘলৈ হরি মর্টষন্ 
ভচিরেণেব লভতে সকল বা. । 
ছিত" জনঃ ॥) শাঝিল্য।খণগ্ডপ- 

, ভৈ ধম্তটৈ শ্চ(করপুষ্পকৈঃ | 
যে। হচ্: পা মীশঞ্চ সসণ্স।- 
রান্ষিগার 

দ্যাত্বিদশাও সর্ধে বন্দন্তে ত মং 
হর্জিশখত | যে। দদ্যাচ্ৈত্রিকে 

গোধুম-পিষটক" বিগ সর্বপাপৈঃ 
প্রমূচাতে 1%1] আঘাতে ম। 
ধবেম 
আদিষ" ৈথৃন* তৈল" বিষ্ঠুভ 
ক্তুঃ গরিভ্যজে 1 প্রাতঃ সম 
চনে দান” মাধবে হাজি বৈধ 
বঃ1] পমিত্যজে্ পরামঞ্চ নচ 

[৪11 যো দদ্যাদ্বিঞ্বৰে র 

বিএ চিজ নৃভ্ভমণ। শক্র।-; 

স্বো 

র্ষযাৎ ছ্বিভোজন*) প্রভাতে 
পৃজযেদ্িবঃ* পূর্বোক্ত বিধিন। 
দিজঃ। বৈশাখে ছা পযেদিবঃ" 
পুষ্পবাদিত বারিণা | আগ যে 
শীভতোষেন সন্ধ্যাপর্য্স্ত মচ্যু 
ত*1 ব্রিসন্ধ্য" পুজযেস্তক্তযা নৈ- 
বেদ্যৈ রিবিধৈঃ; প্রভূত! বৈশা' 
খে অমলমুপ্চি দীপন [তি রন“ 
তঃ1 ন কি"দ্রদাতি বিপ্রত প্র- 
সঃ পরমেশ্বর বৈশাখে মাসি 
যে। দদ্যাৎ যব" ৬ ] 

তস্য পুথ্যা নি সখ্খ্যাতু* কঃ স- 
 অর্থোস্তি পণ্ডিত | ডা গিন্সা- 
। ধৰে মানি মাধবপ্রীতি হেতবে 
দীষতে মানবৈ বিঁপ্র তৎ সর্থ ম- 
ক্ষণ ভবে; যদন্যত মরু ভ* 
কন্ম ক্রিঘতে মাসি মাধবে মাধ 

বশ্রীতযে বিগ্র ক্ষবণ্তস্য ন (বদ্য- 
তে।। বৈশ্মাথো দুর্লভে। মাঃ 

মাসি ভক্ঞ্যা। গোপালবপিণে 1) সর্বকামফলপ্রদঃ! পুজিভব্যো 
 হরিস্তত্র হিস্ব। কার্ধ্যশতান্যপি 1 
একা মপি বঃ পুজ” বৈশাখে 

মস পবিত্বে মাধবপ্রিযে 7.  জরুতে হরেঃ॥ শতবর্ষ“ হরি ঘ- 
(কু যৎ ফল” লভতে সত 1 
বৈশাখে মাসি ষঃ জর্ধযান্ প্রপা* 

মাধব ভূষ্টযে। দিনে দিনে হশ্ব- 
ম্ধণ্য ফল” প্রাঞ্গোতি মানবঃ 0 



মেবা 

বৈশাখে সিঞ্চষেঘ্িত্যৎ বিষ মন 
কপি" চতুর্বর্গকলাব ্ তিছে-). 
তবে বৈঝ্বে। জনঃ1। গও্ষমাত্র 
তোষেন জর্ধ্যাদেব। হশ্থথ সেচ- 
ন"। সো হগি যাতি পরণ স্থান”, 
বিদুক্তঃ পাপকোটিভিঃ 11 ব্যাস 
উবাচ। সাক্ষাদ্দেবঃ স্বয" বিষ্ত, 
বশ্বখোহখিলঘিশ্বর পট । ভুন্তস্তিৎ 

র্বতঃ পুণে বিদ্যুতে নাশুভ" 
 স্কচিৎ 7 অশ্বথ* সেবতে যস্তু । 

বিঝ্ বৃদ্ধা! নরোত্তমঃ1 তস্য প্র | 

২ শান শশী 

সন্ো ভগবান্ দদাতি পরম” পদৎ 

॥ ইতিপান্েক্রিযাযোগসারে ১১ 
জঅব্যাষঃ1'ধ]। ব্যাস উবাচ। টজ্য-। 
ঠেঁ মাগি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভগবন্ত"জ- 
না্দন* | পৃজবেক্তিভাবেন, 
জটলঃ সৎস্কাপ্য শীতলৈঃ 1 উদ্ব- 
ভ্নঞ্চ দাতব্য" জ্রগন্ধামলকী”"ভ 
থা। তৈলণজুগন্ধ” হরযে শ্রীক্স- 
কালে দিনে দিনে ৮. সুবাসিতে। 
শীতলে চ মন্দিরে হতিমনো হরে । 
1গ্রত্যহ” কমলা ফাঁন্ত" স্কাপধেঞ্, 

/ 

ৃ 

রর 
1 

] 

৯ 

শািশীশাস্পীপিস্পি 

জলমগ্ডগে] ন রৌজ্রদেশে বি-। 
প্রেন্্র সধূমে রন্ধনালযে । ন্. 
সুতিক গৃহে চৈব স্কাপযেঙ্ ক 
অলাপতি"] চাষরৈ বীজিত: 1 
শেতৈঃ কাদি

র কম্লাপতি পু.
 
২৭৭ উস সপ 

পাপী 
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দেবা 
জৈষ্কে মাসি ছবিজশেন্ঠ জুণ্রীতঃ 
কিন যচ্ছতি) মধুরপুচ্ছব্যজ- 

 নৈর্নিদাঘে পুজিতো হরিঃ। দ- 
| দ্াত্যভিমত” সর্ঘণ অচিরেণশৈৰ 

সত্তম | তালবৃত্তকবীতেন পবি- 
্রাস্থরবাধূন।। । যৈ্ীর্মে বীজ্য- 
তে বিষঃ সত সর্ধে দ্বর্গামিনঃ 1] 

যে। গাত্রলেপন* র্যা জুগন্ৈ 
বক্ষ কর্দসৈঃ ॥ গ্রীষ্মে হরে শ্চন্দ- 
নৈশ্চ স বিশেন্মাধবী” তন্” 1 
গন্দৈ ন্গমদা দ্যৈশ্চ যে। |লিল্পে- 
ন্লাধহী” তন”! উদ্ম।গমে দ্বিজ- 
প্রে্ঠ দ মুক্তো নাত্র সম্শষও 0. 
প্রকল্প হমূদোদ্যানে তুলসীকা- 
ননেতথা £ সঙ্ধ্যাযাৎ স্বাপযে- 

ছবি” দেশে ধীর সমীরণে | আ- 
স্ডিঃ পাটলিপুম্পাণা" যেন বিষ 

রলণতঃ | কা মাসি সবি- 
ভেযেো। বাজিমেধসহস্কণৎ্ড 11 
যস্ত শৃক্তাবিলী* দদ্যাৎ, গ্রীঙ্গে 
শ্রীপতষে জন2। ভুগ।লস্ব হরি 

স্তস্মৈ যচ্ছেজজন্মনি জন্মনি 1! 
যস্ত বগডষতি শ্রীঙ্গে শ্ীরুষ্ঃ” ম- 
ণিমালয। ৷ তস্য পুণ্ফল* বিপ্র 

। বদতে] মে নিশাময 1 ষাবদন্গ। 
স্জত্যেতৎ্ ইজমিনে সকলণজ 
গঁত। তাবদিষ্পুরে দিনা 

নু 
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7 সেবা দি 

মাল৷ বিভূষিতঃ)) নুবর্ণাভরণৈ || ॥ কদস্বপুষ্পঘাল।ভি ভ ন্মমডষত্য- 
ৰ | য ভ্তন্য ত্রাঙ্মণ- ধর্ত রজতাভরণৈ স্তথ। | কু” | জলেচন”। 

মণ্ডযতি গ্রীষ্মে সোপি ত ফল-। শ্রেষ্ঠ পুণ্য” বচ্টি নিশাময 1 
। তস্যা" যাবস্তি মালাষা" তিউ্তি মা্ুষযা্॥ বিচিত্র” যস্ত পর্যযঙ্ক" র 

সগণ্ক" প্রযচ্ছতি। হরযে দেব- 1 হুমা নিবৈ। প্রতিপুষ্পে দ্বিজ- 
: শ্রেষ্ঠ বাজিমেধফল” লভেঙ্ 1) ছেবাব নস্য। দ্ুঃখীক কদাপি সঃ]। 

শ্র্মকালে নদেখানি গুবনি ব-| সুগন্ধৈঃ কেতকীপুশ্পৈঃ পূজিত 
সনানি চ। হ্রষে ত্র ক্ষণঅেষ্ঠ ; কমলেক্ষণঃ! সর্ব"দুহখ' হরত্যে- 
দেষ* তন্বশুক* শুচি || ্ত যষানবানা" দ্বিজোভ্তম 1৮ গং 
চুতফলৈ রদব্যৈঃ সুপক্কৈ? গ্ন্া 1. নসানা" ফলৈ দরিব্োঃ ভুগক্কে 

যেদ্ধর”! অন্তে শক্রু পুরৎ গা ঘৃতনিজিটতঃ। পুজিতো ভগ 
৪৪৮১ মদ! || পিবাল। |! বান্ বিব্র দরদ ১ ব্য নৃভতষণ।! 
না” ফলৈঃ পক্কৈ ধেঁ। হন্চযেও | আফাটে মাপি দধ্যন্ন" হরধে প্র- 

কমলাপতি”। সোপি তণ্ফল | তিবাসর”! শ্রীয। বৈষবে। দ€ 
মাঞ্জেতি কি মন্যে ধর্ঘভাষিতৈঃ | দ্যান্বাক্তঘি হর্দিজেোন্ ভন 11 ক 

| নিদাঘে হরষে দদ্যাদ্ববাগ | বধ নবনীত"যে। দদ্দাতি বৈষও- 
মতিখাতল।”। - নান। বাঞ্তন । বো জনঃ1 তস্য পুখা"ন সখ্যা- 
সণ্যুক্ত” অদ্ধষ। বৈষবেো। জনঃ ৷ ড* শর্োোমবশতৈ রূপি । হৈ; 
1141]! আধফাটে মাসি বিপ্রেন্্র | ষঙ্রবীন” যে। দদ্যাদ্গেপাল!য 
দেবদেবৎ টা দধিভিঃ | অহাক্সনে। আ[মিক্ষ/” সপ্ত ভা- 
সাপথিত্ব। তু পুক্দযেন্ক্তিতো | খৈব ম মহাক্সা হরে? গ্রিষহ |! 
বুধ |) দ্ধ; সাপষেদ্বস্ত । অশর্করাণি দগ্ধানি কুষণায যন্ত 
ভগবন্ত” জন।দন”। মাতৃ প্: যচ্ছতি! তস্য প্রদগ্নে। ভগবান 
যোধরপধঃ গ্ুনস্ভেনন পীঘতে ৃ দদাত্যভিম্ভ* ফলৎ।1 & 11 আব 

| 
11 ঘনাগমে ঘনশ্যাম” কদদ্জ | বণে মাসি বিপ্রেন্দ টৈবকীনন্দ- 
সুমৈ হ ইরি+। আরাধ্য যাস্তি ৰি মানগত পদে নর্মাল স্তে।- 
শর্ষে গাগেনে। খপ পরাণ গভিণ | যৈঃ শু )্বৈঃ কলুষরজ্জিতঃ 11 



সেব। 
সলিকা ঈগস্ুমৈ বিঃ যো হচ্চে |. 

 মনামষণ।, ঞ জ্যা গৃুজষেৎ গ্রা টৈষুবো জনঃ। বিমুক্তঃ সক. 
লৈঃপাগৈ ব্র্ষলোক"স গচ্ছতি | 
॥। শেফালিকা প্রসূনৈশ্চ যূখিকা 
দুম স্তখা। অগ্্যযন্ কমলা, 

ও স্ত'জনা দন" দ“শৈশ্চ মঘকৈ কান্ত" মনুজো নাবসীদতি ৪ 
গন্ধে স্তগরৈঃ পু্পৈঃ সগুলাঙ্গ 
সুমৈ স্তথা! যে হচ্চযেৎ্ কম- 
লাকাস্ত" তস্য বশ্য” জগজরষ" 1! 
গ্রফুলৈ শ্মালতীপুট্পৈঃ সুগন্ধ: 
বো হর্চযেদ্বরি”। তৎ পুণ্য" 
নাস্তি ততুল্যো যেন স্যাদ্ভুবি। 
মানব 11 হবন্দপুষ্পৈশ্চ ব্থুকৈ। ] 
জ্রগঘন্ধুৎ জনার্দদীন”। অর্চযন্। 
সকল" কাম মাঞ্সোতি ভূবি মা 
নবঃ।। মহাসহাপ্রস্থনৈস্ট তথা 
দরুবকৈ হরি। জরুন্টকৈঃ পূ পূ] 
জযেদ্ঘ ভুপ্য তৃষ্টঃ সদ হরিঃ ॥ | 
শৈরীষঙ্গসুৈ বিণ প্রস্থপুশ্পৈ 
*চ যো হচ্চযে্। করবীরপ্রস্ু 
নৈশ্চ স যাতি হরিসমিধিৎ 1. 
এাবণে মাসি যো দদ্যাৎ লাজ।-. 
ন্ ঘৃতসমন্থিতান্। হরষে তস্য! 

বিপ্র্ধে ন [বিপত্তি গৃহে ভবে 
শ্রাবণে গিষ্টকণ যত হরযে মুদ্গা | 
গুরকণ। দদাতি' তদ্য বিপ্রর্ষে 

্ গৃহে শী নিশ্চল ভবে, ॥ ্ 

ৃ 
| 
| 
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ভাদ্দে মাসি বিজ ঠঠ নারাষ 

্ সততুর্বগকলপ্রদ* | নিবীডে 
নৃতনাগা রে সর্বেপজ্রববর্ঞিতে 
+ স্থাপষেৎ পুগুরীকাক্ষ" ভগব- 

শ্চৈব প্রকীর্শৈ ম্মক্ষিকািভিঃ। 
হরি" পুরাতনাগারে স্থাপযেমহি 
ভক্তিমান।) সকর্দনে পতদ্বারি 
গ্লভিতে। গৃহে তথা। হরি" ন 
স্বাপযে€ প্রাজ্ঞে। বর্ষাস্্ গরমে - 
স্বর"! বি্টালযে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব- 
ধষাদ্ঘভ্ত মানবঃ1 চন্দ্রাতপ* 
বিচিত্রঞ্চ চক্দরলে।ক" স গচ্ছ তি 11 
রাত্রৌ নানাবিধৈ ধপৈ ন্দি- 
রে জগতীপতেঃ। দণ্শাম্শ মস- 
কাণ্শ্চৈৰ বর্ষাকালে নিব 'রযেৎ 
|| মসারিকাভিঃ প্রাবৃতা মথ্চশ।- 
যিন মচ্যুত*! প্রাবৃষি স্কাপষে- 
দ্বিষ* নিশাযা* দিব্যমন্দিরে | 

 কঙ্তারপত্লৈ দেবেশ" সুগন্ধ নু 
তনৈ স্তথ।! মৃমৃক্ষঃ পুজযেক্ম- 
ত্ে। ভাঙে মাসি দিনে দিনে | 
ন ভাদ্রে কেতকীপুস্পৈঃ প [জ- 
তব্যে। জনার্দনঃ! যতো ভাদ্র 

পদে মাসি কেতকী স্যাঙ জরা, 
সম।।] পঞ্ধৈ স্তালফলৈ দিব্যৈঃ 
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র্ষো রা যযান্দন”। ? গর্তবাস- 
মহাদূঃখ* স ভূষে| লভতে নহি । 

সণযৃক্ত সু” ষৃত দগ্ধাত্যা গঙ্কতাল, 

মুরারষে 1 যে। দদ্যাৎ, শ্রদ্ধষা 
রা 

নাসি দ্বিজশ্রে্ঠ হরষে তা- 
চি গঘৃত" বৈষবো দ- 
দ্যাৎ কৈবল্যপ্রাষ্িহেতবে 11 
মাসি ভাত্রপদে বিগ্রন সর্ধ্যাচ্ছা- 
কভক্ষণ। ন রাত্রৌ ভোজন" 
জর্ধ্য নুমু্ বৈষ্বো জনঃ1:% 11 

আশ্বিনে মাসি বিপ্রেন্দ্র কেশব" 
ক্লেশনাশন”॥ পুজযেন্ডক্তিভা- 
বেন পুর্বোক্তবিধিনা জনঃ॥] পু 
্াকেে গূজযেদ্যস্ত ভক্ত্যা লক্ষ্মী 
পতি” হরি” বিষ্পুজাফলণ্বি 
প্র সম্পূর্ণ, তেন লভাতে 1 য 

তো" দিষতে বিপ্র পুর্বাক্রে হর: 
ঘেজনৈঃ। গীযুষ মিব তত্তোষ" 
গৃহাতি কমলাপতিঃ1 মধ্যাঙ্ে 
দিতে যচ্চ সলিলণচক্রপাণষে । 
তো" ভোষ নিব স্বামী তদগৃত্রা। 
তিদ্বিজোতভম 1] 

স গচ্ছেন্সন্দির" হরেঃ রি 

৬৩১০ 
0 মে 

লভতে কাম* কেশবস্যানুকম্প- 
যা? একবস্রেণ বিপ্রেন্্র ন হ- 
ধ্যাৎ পূজন* হরেঃ। নর্ষ্যাদ্বাপি 
তদ্দা পুজা" তাণন গৃক্রাতি কে- 

শবঃ | | অধোৌতেন চ বস্ত্েণ যা! 
পূজা কম্লাপতেঃ 1 বিফল না সা 

চ পুজা! স্যা্ন চ বিজ্ঞ প্রসীদতি 

ধা ্তুবদ্ধশিখঃ পূজাণ্চ ক্রিণঃ জ- 

রতে জনঃ | পন ফল" নচাগ্ো- 

তি অনির্তান্থা চ সা ভবে 1 

অপ-স্ৃত গৃহে প্জা ভ্রিষতে যা 

জগণ্ুগতেঃ। স। পূজা ত্রাহ্মণ- 
শ্রেষ্ঠ অনির্রাহ্থা ভবে খল 
সন" দেবচ্চনৈব দানঞ্চ পি. 
তৃতর্পণ। তিলকেন বিনা বিপ্র 
ন চঙর্য্যাদিচক্ষণঃ | তিলকান্ন 

গুহীত্ব। ঘৎ পুণ্যবর্ম বিধীঘতে ! 

ভক্মীভবতি তন সর্ব" কর্ত চ 
নারকী ভবেৎু।! শঙ্খ চক্র গদ। 

পদ্ৈ রক্ষিত" যস্য দৃশ্যতে; শ- 
রীরণ ব্রান্মণশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেষঃ সে? 

[ হচ্যুতঃ স্ব" ইত্যাদি? ব্রিপত্রী- 
অপরাহ্ে তু 

যভোয* গোবিন্দাষ প্রদীযতে। 
কত দর্ধাভি রাশ্থিনে যো হচ্চযে- 

 দ্ধারি”। দর্ধেব সস্ততি স্তস্য অবি- 
তন্তো ষণরক্ততুল্য* স্যাম গৃত্রাতি |] রর প্রবর্ভতে ॥ আশ্বিনে দাসি 
তে হরিঃ 1) অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ : | যে 
পর্বতে হরি যে দকলণ |. 

যা দদ্যাদ্ধবরষে কক টাফল* ! 
শোঁকে। ন জাযতে তস্য কদ।চি- 



৬৩১১ 
মেবা। 

 ছৃদষে ছ্বিজ11%1) সঞ? |] 
সমাধাতে সর্ধমাসোত্তমে শুভে ]। 
দামোদর দেবদেব তক্ভ্যা 1- 

জ্তঃ প্রপূজষে্ |! কার্তিকে ম।- 
মি বিপ্রেন্ বিষ্তপ্রীণনহেতবে | 

| 

ূ 

| 
ৃ 
| 

গান সমাচরে্ |! আমিষণ মৈ- 
থুনঞ্ৈব কার্তিকে মাসি যস্ত্য 
জেৎ্। জন্বান্তরাজ্জিতৈঃ পাপৈ 
১৮১০ গতি] তৃ- ৃ 
রাশিগতে ভর্ষেযে প্রাতহক্গা- 

ন্" ১১৬ ভ্মঃ | হবিষ্য” ত্রন্গ- 
চর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনণ।| আ- 
মিষ" মৈথুনগৈ'ব কার্তিকে যস্ত 
ন ত্যজে২। জন্ম জন্ম ন বিপ্রেন্দর; 
স ভবেত পরাম্যশুকুরঃ |] দ্ির্ভে- | 

জন* পরামঞ্চ তৈলঞ্চ বৈবো | 
জনঃ1। আঘাতে কার্তিকে মাসি 

যত্লাদপি পরিভাজে৬ 1) দামে 
দর।য নভসি প্রদীপ" যস্ত যচ্ছতি 
1 ফল” তস্য গ্রবক্ষ্যামি সমামেন 
শৃণ দিজ।। ্রদ্হত্য দিভিঃ গ1 
পৈ বিশুক্তঃ ক্রেশদাষকৈঃ। দা 
মোদরপুর" গত্ব। তিষ্ঠে্ কোটি- 
বৃ্গাৰধি॥ দীপণজুলস্ত' নভসি 
ব্রিদ্শ। বাসব দযং! বিলোক্য 

হষতাঃ সর্থে বদস্তীতি পরস্পর 
প্র টিটি টিটি 

| অসো৷ ণযান্না" শ্রেষ্ঠ কে. 
শবাচ্্চনতঙ্গরঃ। প্রদীপৎ কা 

ক্রঁকে মাসি যতো যচ্ছতি চক্রিণে 
]1 আগমিষ্যতি পুণ্যাত্সা ক্দাযৎ 

| ব্রিদিব" প্রতি॥ করিষ্যামি কদী- 
_যথোক্তবিধিন। প্রাজ্ঞঃ প্রাতঃ-। সখ্য মনেন হরিসেবিনা 0 ৃভূর্ত 

মপি যে। দদ্য।দ্রীপ* নভসি চ- 
ক্রিণে! কার্তিকে মাসি বিপ্রেন্্ 
তস্য তুষ্টঃ সদ হরিঃ 1! দদ্যাদ- 
ক্ষয দীপণযঃ কার্তিকে হরিমন্দি- 
রে। | দিনে দিনে হশ্বমেধস্যফ- 
ল* প্রা্ধোতি যানবঃ)| তুলসী- 
দল লক্ষে ধঃ কার্তিকে পুজযে- 

দ্বরিৎ! লক্ষেক বাজিমেধস্য মা- 
নবে। লভতে ফল] বিন্বচ্ছদন 
লক্ষেণ যো হচ্চে বিষ্ণু মব্যয" 
| কার্তিকে শঙ্কর" বাপি লভতে 
জোপি তশ্কল* ॥ কার্তিকে ৰ- 
কপুষ্পেণ হরিপুজনক্মরঃ॥ প- 
রম” মোক্ষ মাপ্সোতি প্রমাদাজ্জ- 
গৃতীপতেঃ] ষখ্কিঞ্চিতড কার্তি- 

- ; কে মাসি বিষ মুদ্দিশ্য দীষতে | 
 তদক্ষয* তবে সর্থ* সত্য মেত- 
রে চ্যতে॥ ঘৃতাক্ত" শুরণানন' 

কার্তিকে বিফবে নরও। দদ্যা- 

টি দিনে বিএ তস্য বিষ্ুপুরে 
স্থিতিঃ ॥ প্রকুল্লপদ্মপুষ্পেণ সি- 
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৮৯০৯৬ বা। যে|হর্চ। 
যেত কমলাকান্ত" তস্য কি" তৃৰি |. 
ুর্ঘভ”া! কমলৈঃ কার্তিকে মা; 
দি মিতৈ ধ লোহিটৈ স্তথা 1; 
স"পৃজ্য পন্মিন" মর্তোোো লভতে | 

গরম” পদ্র”॥ প্রদত্ত" কার্তিকে 

মাসি হরযে যেন পঞ্কজণ। নদত্তৎ 
তেন কি” বিপ্র বিঞবে দৈত্য-। 
জিষগবে একমেবাঘুজ' বত দ 
দ্রাতি কৈটভ রষে। তস্মৈ কি*। 
ভগবান্ বিঝু নঁ দদাতি শ্রিষঃ- | 
পতিঃ॥ কমলৈঃ কার্তিকে মা সি 
যেন নারাধিতে| হরিঃ। জন্ম, 
জন্মনি তদেৌোোহে কমলা নহি তি- ৰ 
তি 1) পদ্মবীজানি যো দদ্য।ৎ, | 
কেশবাষ মহাত্সনে। সজা। তে 
বিপ্রক্গলে শুদ্ধে চ প্রতিজন্ম'ন ॥ 

ব্রাহ্মণস্য লে জাতঃ স চতুর্বেদ 
বিদ্তবেৎ। ধনবান্ বহুপুক্রশ্চ 
ঈটুত্বানাঞ্চ পৌষকঃ) নাস্তি পদ ৃ 
পম" পুষ্প, জৈমিনে সত্য মুচ্য ৰ 

তে। যেন স"পৃজ্য গোবিন্দ পা 
পাত্মাপি চমোক্ষভাক] সত্য* 

সত্য" পুনঃ সত্য" অত্য মে ম-। 
যোচাতে। কমলৈ হরি মা চ্চয, 
লভতে পরষ* পদ")! এক মে- 
বারবিন্দ" যঃ প্রদরদাতি ুরারষে 

সী 

৷ 
॥ 

ৃ 
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৷ তস্য লাস্তি পুনজ্জন্ম স“্সারে 
: হুস্মিন্ স্থতৈরবে 0 ইতি পা- 
মেক্রিফাষোগসারে 5২ অধ্যাষঃ 
1] +)1 ব্যাস উবাচ। মার্স 
শীর্ষে দ্বিজশ্রেঠ মহালম্া। সম- 

ম্বিত”। পুঁজযেদব্যঘ* বিষ্টু ভ- 
ক্তিভাবেন বৈষ্বঃ1 (উদ্ছি- | 
দেশে বিপ্রেন্্র তখৈব পতিতাল- 
যে। দুর্গ দ্বৈশ্চ পরিব্যাপ্ডে স্থানে 
বিশ্ট'নপু [জম 1 পাযণ্ডানা, 

সনীগে ত্ মহছাপাতকিনা"তথা 
অপত্যভাধিপাক্ষৈব ন নর্ষ/াঘি- 
ষ্ূপ্জন*] তন্ঘাদেকমন। ভূত্বা 
ভক্তি শ্রদ্ধা সম্ন্বিতঃ ৷ পুঁজযে 

কমলা কা স্ত: চত্ধর্গকলাপ্তযে 1] 
 শাল্যম" সঘৃতক্ষেব মুদ্গপুপ স- 

মন্থিত"। সবাস্তৃকা। দিশাকঞ্চ দ. 
দ্যা সদসি বিজ্ুবে। নাক 
ফল" দিব্য স্ুপক্ষ" যস্ত যচ্ছতি! 
কেশ্বাষ দ্বিজ্েঠ সো হস্মাভি 
রপি গুজ্যতে 1 যদ্যন্য* নূতন 
বস্ত প্রিষ* ভগবতো হরেঃ 1 ত- 
দেবাগ্রহাযণে মালি ভক্ত্যা দদযা- 
ঘূরারষে |! ঞ 0 পৌষে মানি 
সমাধাতে শ্রীক্ষষ্ণ” বরদ” প্রভূৎ 1 
নিত্য মিক্ষ্রসৈ দিবোঃ আপষে- 
দ্বৈফবে। জনঃ1| যঃ ম্াপযতি 
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বিপ্রেন্দ বিজ্ঞ মিল্টরসৈঃ প্রভূ । 
ইহ ভূঙ্জে জুখ* সর্ব" মূতো যা 
তীক্ষসাগর- || যে! দ্যাদিক্ষু 
নৈবেদ্য* দেবদেবাষ বিফ্বে | 
সোপি ভৎ ফল নাপ্পোতি কিম 
ন্যে ভাষিতৈঃ ] সদুষ্ব*পৃ 
থক পৌষে দখিভি বা সমন্বেত" 
। দত্ব! মূরারযে মর্তাঃ সর্বান্ কা- 
মানবাপ্নযাৎ ॥ অর্ধ" পুরাতন, 
বস্ত্র দূরীক্তত্য মুরারষে! শীত- 
স্য বারণার্থাষ দদ্যা দত নৃত. 
ন”1 পৌষে সক্রমণে বিপ্র সং 
জঙ্মীকায বিঝুবে। দদ্যানমুমৃক্ষ 

আনে দশবরঞ্চ পিউকণ]। যস্ত 
শত্বধনি* হর্ধ্যাৎ সম্পূজ্য কম 
লাগতি*। তমা পুণাফৰ" বা 
শগুব২স সমাহিত? অগদ্যাগ 
মনা্চৈব বিমজ্ঃ পর্বশঃতক্কৈহ | 
শেষ বিশ্টুপূ" গত্ব। বি্ছন। সহ 
মোদতে | বৈনভেষাক্কভাৎ ঘ 
নট” যন্ত্র বাদষতে হরেঃ] গুজা। 
কালে দ্বিজশ্রেন্ঠ তস্য পুণ্য ব. 

দম্যহণ1] অভ ভক্ষণাচ্টৈব । 
মুক্তঃ পাগৈঃতুদ।রুণেঃ। প্রষাভি 
মন্দির" বিষে রথ মারুহা শেভ 
ন”|। তত্র ভূক্তাখিন” ভোগ” ক 
প্লকোটট শতাবধ। পুন ব্রাগত্য 

৩5৩ ন্ 
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ধরণী" চতর্বেদী দ্বিজে। ভবেৎ | 
তত্র ত্ক্তা সুখ” সর্থ" শোক দুখ 

বিবর্ভতিঃ। পুন ধিষ্ুপুর" গত্বা 
মোক্ষণ প্রাপ্জোত্যনুত্তৰণ॥ বী- 
ণা” বাদযতে যত্তর পূজাকালে জ 
গৎপতেঃ। পণ্তিতান। মগ্রদীঃ 
স্যাৎ প্রতিজন্মনি জন্মনি |) মৃ- 
দক্গবাদ্যক্ুদ্যস্ত পুজাযা” কৈট- 
ভদ্বিযঃ। তস্য প্রননে। দেবেশে। 
দর্দাত্যতিমত” ফল]! ডথুরুৎ 

ডিঙিমঞ্ৈ বাঝী' মধ্রী" তথ! 
৷ পটহ* দৃন্দৃতিধেব কাহল" সি 
হুবাদন*॥ কাণ্দাঞ্চ করতালঞ 
বেণু বাদযতে চষঃ। পুজীক।- 
লে মহাবিকো স্তদ্য পুণ্য"নিশা- 
ময় স্তেযাদৈযঃ গাতকৈ শাক্তা 
রে যাতি চক্রণঃ গর স্তান 

সাদ্য তত্রেব পরিম্চাতে 1] 
করশবগ্চ ষঃ জর্ধাৎপজাকালে 
জগদত বাদ্যঞ্চ বিপ্রে- 
শর তস্য রর না"মঘোচাতে ] কো, 
রঃ নু বটি লৈ ধূর্ত প্রয [তি হরি" 

মন্দির"! জ্ঞান মানাদা তত্রৈং বৃ 

দোক্ষ মক্ষয মাগুঘাৎ || বিষো- 
রাষতনে যস্ত ভকক্তঘুক্তঃ প্রনৃ- 

ত্যতি। সযাতি ব্রাহ্মণশ্রেঠ ত- 
দিষেগ পরম"পদ"॥। ষস্তু গাধতি 

[21 মুখব 
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শ্বীতানি ভক্ত্য। নারাষণাগ্রতঃ । | প্রমণ্শা ৯ অতিমলিন" বাসঃপ্প 

স নর্ভকত্ব নাপ্পোতি গরন্ধর্বাথাৎ। রিধায বিঝ্ুকর্মমাচরণ” ১৭1 অন 
পুরেষুঢ |! ভোৌতি স্তোত্র জগ-। বিধানেনাচন্য বিষেগ রুপদর্ণ" 
মাথ” যে। ভক্তযা বৈকবে। জনঃ | ১১ বিষণ রপরাধ* কৃত! | বিষেগ 
৷ তস্য প্রমো! ভগবান অর্থান্। রুপনর্পণ" ১২ ভ্রুদ্ধস্য বিজ্ুষ্প- 
কাধান্ প্রযচ্ছতি।! মাসে মাসে শন” ১৩ নিধি ষিদ্ধপুণ্পেণ বক্র 
হরি" ষন্ত বিধিনানেন পূজষেও্ ; ন” ১৪ রন্তু" বাসঃ পরিধায বি. 
। অচিরেশৈৰ বিপ্র্ষে রমাদষতি। ফেলে রূপসর্পণ* ১৫ অন্ধকারে দী- 
সো হচ্যুত*া। জগদুদধি মিম" যে পেন বিন। বিষ্ছোশ্চ স্পর্শন 

| 
তর্ড নিচ্ছি ও নতযাঃ প্রচুরতরগ-। ১৬ কক্চবস্্রণ পরিধাষ বিষ্টোঃ 
ভীর সর্ঘদঃখ প্রদঞ্চ । গরপুরুষ । টির ১৭ বাষসোদ্ভুতবাসঃ 
এদাোদবুপ"মনো তত ভ্রিদশ । পরিধাষ বিষ্তোঃ বর্মাচরণত ১৮ 
নিবহ মেব্যততে তমর্বে যষজন্ত 0. ৃ  টার ব ন্ধরোচ্ছিউদান* ১৯ 
ইতি পান্সে ক্রিষাযোগসারে ১৩ বরাহদা*্র" ত্ভ্া বিষেগ রপস- 

অধ্যাযঃ11% 10 অথ দ্বাত্রি'শৎ্ | পণ” ২০ হস জালপদ সরারি- 
সেবাপরাধাঃ। ভগবস্তত্তান*। মাণ্স* ভূক! বিষেগ রূপসপর্ণৎ 
ঘত্রিয দিদ্ধামভোজন* ১ অনি-। ২১ দিপ” পক | হস্ত মপ্রক্ষাল্য 
যিদ দিনে দত্তধাবন মক বি. । বিব্ডোঃ পর্ন” কর্মক-৭* বা 
ফ্জো রূপসর্পণ” ২ নৈথুন" কদধ! ২২ শ্থাশান” গন্বা হক্সাত্বা বিজ্ঞ 
ন্সাত্বা বিষেগ রুপসর্পণ* ৩ মৃত”; গদর্পণ” ২৩ টিন ভূ! 
নর" স্পৃষ। হ মানা বি্ককর্মকর, | বিঝে রুপর্পন" ২৪ বিফবে ৰ. 
৭*৪ রজব্বল:* স্পৃষ্রী বিঝ্ঃগৃহপ্র-, ৰ রাহমাণ্স নিবেদন” ২৫ মদ্যমা- 
বেখন* ৫ মানব" শব" পুষ্টাহ- ৷ দাষ পী্। বা স্পৃষ্র বিষ্ুগৃহ- 
নাত বি্সমিথাববস্থান" ৬ বি- প্রবেশন* ২৬ পরকীষেনাশুচি- 
যও০ স্পৃশতঃ পাযুবাযুপ্রযোগঃ ৭ ূ ন। বন্্েণথ পরিহিতেন বিঝ্টকর্মমা- 
বিষেটাও কর্ম অর্তঃ পুরীষত্যাগঃ , চরণ” ২৭ বিষ্ণবে নবান্ন মপ্র- 
৮ বষ্ঞশাস্ত্র মনদৃত্য শাস্ত্রান্তর। দাষ তড্ভোজন* ২৮ গন্ধপুষ্পে 

সপ সপ সপ পশশতিসপিশত ৩ পপ স্পস্ী। 
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নেবা। 

ছুপ্রদীষ ধূপ দ্রীপদান* ২৯ উ- 
পানহাবারুহ্ বিষ্তস্বানপ্রবেশ- 
ন* ৩* ভেরীশব্দেন বিন। বিব্ু 
প্রবোধন্" ৩১ অজীর্ণে সতি বি- 
কুষ্পর্শন” ৩২ । এতদুপলক্ষণ" 
॥ ইত্যাক্রিকাচারতত্্ণ 11% 11 
অপিচ। ধরণ্যুবাচ। ভবাপরা- 
থান দেবেশ ব্জ্যান্ যাঁন্ বৈ- 
ষ্বেন চ। নিরপরাধে। মনুজঃ 
সাপরাধশ্চ জাতে 1 কন্মণা 
চরণে ষেন করণেন জ্গুপ্নিতৎ 1 

তচ্চ পুজীফল সর্ধণ জীষতে ত. 
ছদস্থ মে] বারাহ উবাচ! ক. 
স্রণ! মনসা বাচ। যে পাপরুচ- 
যে। জনাঃ1 ভক্ষ৭" দত্তকাঞ্স্য 
রাজানসস্য তু ভোজন” মৈ- 
থুন" শব" স্পর্শ পুরীযোৎ্সর্গ 
দেব চ। সৃতক্যদক্যাও ক্ষগণ, 
্পর্শন* মেহনণ তথা ॥ অভ, 
য্যভাবণ” কোপণ পিণ্যাকস্য চ 

ভন্ষণ” | 
বস্সধারিত্ব নীলজণ | গুরে। 
শচাল'কনির্বন্ধ" পতিতাপ্রস্য ভ. 

ক্ণণ। অভগ্ষ্যভক্ষণঞ্চের তণ্ড 
লীঘ বিভীতক”।! অদান* তু ৰ. 
রাম্নস্য জালপাদ বরাকযোঃ ! 
ভক্ষণ দ্েবতাগারে নোপানত, 

₹০ তির 

রক্ত পারক্য মলিন” |! 

সা িসীপপিপিক্পাী 

নেব 

কোপসপণ*॥ তখৈৰ দেবপুজ।- 
যা" নিষিদ্ধ জসুমান্ঠন*। অনু- 

এ ্ার্য্য চ নিন্মাল্য*পুজা জীর্ণানধ- 
 কারযোঃ] পান" সুরাষা দেবস্য 

অন্ধকারে প্রবোধনণ। বাতকর্মা- 
চ্চনে বিষেগ রনমন্করণ তথ] 11 
অপরাধ স্্যস্ত্“শৎ সমাখ্যাতা 
ময। ধরে। এভি খাক্তস্ত পুরুষো 
বিষ্$* নৈৰ প্রপশ্যতি দূরস্থো ন 
নমস্কার' সর্ধ্যাৎ পূজ। তু রাক্ষ- 
নী তন প্রাফশ্িন্ত" ষযথ। 
। একরাত্র” ত্রিরাত্র* বা! ত্রিরাত্র 

। মান মেব চ। সবাসাঃ পঞ্চগবযা- 
| শী মলবস্ত্রারিক* ক্রয:ৎ 11 
নীলীরঙ্জাপনোদার্ঘ* গোষযেন 
প্রঘর্ষণ” ! প্রজাপত্যেন শুদ্ধিঃ 

ৃ স্যাৎ নীলীবস্ত্ন্য ধারণাঁৎ 11 
চাক্দরাযণদ্বষণ জর্ধাাৎ গুরোঃ ক্ষ- 
মিত মুক্তঘ”! চান্্রাযণ পরাক- 
ধ্ পতিতান্নস্য ভক্ষণাৎ্থ 1! চা- 
ত্রাণ” পরাকঞ্চ প্রাজাপত্য" ত 

থৈব চ। গোপ্রদানঞ্চ ভোজ্যঞ্চ 
অতক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে 1 উপবাস- 
স্তর পঞ্চাহ* পঞ্চগব্যেন শুদ্ধযতি ! 

সোপানৎ্ক শ্চরেছ্ পাদ" কষচ্ছ- 
স্যদ্বিরভোজনণ1! পুষ্পাভাবে 
হচ্চন* সান" দেবস্পর্শঞ্চ কার- 

| 
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নেব] 

যে? অনির্মাল্যে নমস্কার 
সান” পঞ্চামৃতেন তু! সুরাপা- 

নে দিজাতীনা" টাচ্দ্রাযণ চতুষ্ট 

য”! তখৈব দ্বাদশাফ্টো তু প্রাজা 
পত্য ব্রযণ চরে | রত্ন 
শুদ্ধিঃ স্যাৎ থোপ্রদানত্রযেণ- | 

চ। ভ্রষাণা মেকরাত্রেণ পঞ্চামৃত | 
নিষেবণাৎ।। মুচ্যতে ত্বপরাধৈ 
স্ত তথ। বিঝ্ঠোঃ স্ব পঠন্। এ- 
তত্বে কথিত” গুহাৎ কিমেতণু | 

শ্রোতু নিচ্ছসি ॥ ধরণ্যুবাচ। অ- | 
স্তি কশ্চিদূপাষে। হত্র ষেন তব! 
নৃষু তুষ্যসি! পুজিতঃ সকল শ্ঢা- 
সি অপরাধবিশোধনঃ॥ বরাহ 
উবাচ। সম্বৎসরস্য মধ্যে তু! 
তীর্ঘে দৌকরবে মম॥ ক্ুতোপ- 
বাসং সানেন গঙ্গীযা" শুদ্ধি মা-। 
গুযাৎ্।] নথ্রাযা* তখাপ্েব” ৃ  
সাপরাধঃ ডি ভরবে অনয । 
স্তীর্থতৰ। রেব* যঃ দেবেত অঙ্ক 
সরঃ। সহস্ জমজনিতান প- 
রাধান জহাতি সঃ ম্সানাৎ্ গা 

মাত তথা ধ্যানাৎ্ কীর্ভনান্ী। 

রপাত্তখা | শরবগাঙ্মনন। টব! 
দর্শনাদ্ঘাতি পাতক। ইতি বা. | 

শেপ ৮ পিল শশী শশী 

রাহপুরাণে অপরাধপ্রাযশ্চিত্- 
নামাধ্যাযঃ 1 

গেব 

(সেবি ক্লী সিএস সেশ 
ইতি হিন্দীভাধা! তৎ্পর্য্যাযঃ। 
বদর*২ রা ৩ মু- 
কিপ্রমাণ" ৪ মেবিতণ৫ সেৰ* ৬ 
1 অস্য গুথাঃ! বাত পিত্তহরত্ব | 
গুরুত্ব”! বৃণ্হণত্বণ। কফকরত্বণ 
। বৃষ্যত্ব"। পাকে খ্বাদুরসত্ব*! 
হিতত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 11 

| সেবিকা স্ত্রী মিষটামবিশেষঃ | 
সেওযাঞ্চি ইতি ভাষা! যথা । 
সমিতাবর্তিকাঃ কৃত্ব। জুস্তম্মা ষ- 
বমন্নিভাঃ। শুপ্ষাঃ ক্মীরেণ স" 
সাধ্যা ভোজ্য। ঘৃতসিতান্বিতাঃ 
॥ অস্যা গুণাঃ। সেবিকা তর্প- 
নীবলা গুৰাঁ পিত।নিলাপহ্থা? 
গ্রাহিশী সন্ধিক্দ্রচ্যা তা* খা- 
দেক্সাতিমাত্রয। 1 ইতি ভাব্- 
প্রকাশঃ] 

| সেবিতঃ ত্রি সমপাসিত গুর্বাদিঃ? 
তত্পধ্যাষঃ! বরিবসিতঃ ২ ৰ- 
রিবস্যিতঃ ৩ উপাপিভঃ ৪ উ 
পচরিতঃ ৫1 ইতি শব্দরত্রাবলী 
|| আরাধিতঃ 1] উপভূক্তঃ || 
আশ্রিতঃ। ইতি সেবধাত্বর্থর- 
শন(ৎ] সেবিফলে ক্লী। ইতি 
রাজনির্ধন্ট? 1 

সেব্য" ক্লী বীরণমূলণ। ইত্যমরঃ11 
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3 এ -. 18 : পর্যাধঃ1 সিকতিলঃ হ. ২ সিক-: 
ত্াবান্ ৩1 ইতি রানি ৃ 

সৈকতিক* কী যাত্যাতা 1), 
ক 

বক 
& সাষতি। কিভিকিযঃ। ) ইতি 

দস, 1.১ 7... 1. জলকুত্ক'। ইতি মেদিনী 3: 
সৈহঃ “ব্রি. িতুলাই। ই্তি | দৈকতিকঃ পু স্্তঃ ক 
পসিহশনাঁ অর ্ ত্াৈননি- সন্দেহজী, : পণকঃ॥ সন্দেহ 
 স্পরঃ। ইতি সিদ্ধাস্তকৌমুদী 1 | ইতি মেদিনী1 .. 
টব স্ত্রী িশ্ইগিগ্রদী। তা (দৈকতেউ”, ক্লী আর্ত ৮ ২ 

'.. রাজ নির্ঘন্ঃ 2, 
৫]. প্রিষেত্রি1 বা র্ 
1  লৈতবাধিনী তরী 
« টন 1. 

১৩ সী | তা ৫, 
দর ১৯)স্যা গুধাঃ। ক. 

৯০ 

াপত্য" লা তে 
আপ চ ]. তৎ সস্বন্ধি ঃ নিত্রি। 
পত্যস্ত পুরোহিত তাদদিত্যো ষক্ রা 

রি 

ইনি িদ্ধান্তকৌ মদ দা. - 
৷ ৯ 

সৈনিকঃ পু গেনাযা, রা 
রখ ইত্যমর। মিনিতহত্াবরখ- ৃ 

- সি ।)1 এদনননাত 8.5. টি ৮: 5 



নু ও ক ইৈনিকাশ্চ। ইউ তরতঃ ॥] 
রা : দৈন্ক্ষকঃ ॥ ইতি 
০ পঅমরশ্চ || প্রানিবধনিযুক্তঃ | 0, 

যথা শ্ীভাগবতে .পঞ্চমস্থন্ধগ', 
দ্য"! যে দ্বিহ বৈ পুরুষাঃ পু: 

ক্ুষষেধেন যজস্তে ষাশ্চ ক্রিষো | 
' নুপশ্ৰ্ খাদস্তি তাণশ্চ তাশ্চ; 

তে গশব ইহ নিহতা যমসদ- 
নে যাতযস্তে রক্ষোগথাঃ সৈ-। 1 

_ নিকা ইৰ স্বধিতিনা অবদাষা- 
সৃক্ পিবন্তীতি 1. সৈনিকাইঃ ;. 
প্রাণিবধনিযুক্ত 21 ইতি তিথ্যা- 

| | লবণে সৈদ্ধব: সামৃডে গব্যে চ" দিতন্ ঢা. ষেনামবন্ধিনি ব্রি] 
 সৈদ্ধৰণ ক্রী পু" ল্বণবিশেষই)। 0, 
..- সত সিন্ধনদ্যুগলক্ষিতদেশো।.. 

.. স্তবঃ। তথপর্্যাযঃ। শীতশিব* । 
২ যাণিমন্থণও সিনুজ*৪। ই- 

: ত্যমরঃ]॥, বশির"€ নিদ্ধুদেশ- 
. জঙমানিদধ। ইতি জটা-. 
খবরঃ] শিতশিব৮1 ইতিশ- 

. ঝরদ্রাবলী1 নাদেষ* ৯ শিব"; 
১০ সিদ্ধ"১১ শিবা ক্মজ* ১২]... 
পথ্য? 5৩ অস্য গুণাঃ। 

বব লবখ* বৃষা* চন্য হী) ০. 
গন" "রুটি « পৃত* 'স্াদু ছু তিদো, 

মদ্িনী ঢা 

দ
ৈ
ব
.
 

রর
 

রা যত * অব বহি: মূ. 
রা পব দিবিধ্চ জেয" লিত" 

খর মিতি ক্রমাৎ, 1 রসবীর্ধ্- 

পে .গুখাঢাৎ কথিত সি- 
তন 'এইুতি রীজনির্যন্টঃ 1 
_অপিচ?, সৈক্ধব* লবখণস্বাদু 
' দীপন” পাচন* লঘু! হিদ্ধত 
. রুচ্য* হিম” বৃষ্য সুম্মনেত্রৎ 
. ব্রিদোষহৃৎ৷ ইতি ভাবপ্রকা- 
শঃট কিঞ্চ। সৈদ্ধবণ দোষজি- 
: দৃষ্য* চক্ষুষ্য মদিদাহি চ। অ- 
 জিমন্দ পন" ম্নিগ্ধ" রোচনণ্ম 
ধুর” লঘু ইতি রাজবল্লভঃ 
তত হবিষ্যান্ন,! যথা স্মৃতিঃ | 

.দ্ধিসপিষী- ইতি হবিষ্যান্ন- 
: শানে তথ্য" 1॥ 

পু" ধোটক! সতু 
সবিদ্ধো রদুরভবঃ। বিকারদ” 
ঘেতি অনুরতবার্থে বট] ইত্য- 
 মরতরতৌ 15... 

দৈষ্বী ত্ী তালাদিরদনির্ষষঃ। 
তৎপর্ধা [যঃ1 হালা ২. অস্য। 
গুণাঃ। শ্বীতত্ 1 কষাযন্ব* ॥ 
অস্্ 1 পিত্ত দাহনাশিত্বৎ। 
বাতা ইহ রাজনির্ধন্টঃ]) 
চে 5 পেনা। । ইত্যমরঃ ॥. 



.আ 

মি নী 
পনাসমবেহঃ। 

একদেশীভূত! স্তে রা |: নাঃ র্ রক ইভি'. 

এসে রী ই ভরতঃ 0]... মেদিনী ॥. আপদী।. ইতি” | 
কিছ! দৈনা" কীববলে হ'শে |. ধরণী | চিট 
০... নাসদবেতে ২ উবার) ইতি সৈরিভঃ পু ব্রি ইড়ামরঃ ০ 

যেদিন), 7... 
. ৈনাগষ্ঠ স্ত্রী 'সৈনাাগস্স- 

স্ভাগঃা যন্ত্র স্থিতে রাজা হ্বসৈ- 
নয প্রতিগত্কাতি। | ততগর্যযাষঃ 

না 
০ এ 

দৈরীফঃ পু বিন্টী। ইতি, শব চা 
রত্্রাবলী।॥ 
সৈরীষকঃ পু" বিন্টী। ই্য- রা 

- | প্রতিগ্রহঃ২1 ইত্যমরঃ॥ প.| মরঃ॥ অদ্য ৭1 কফ নে ] 
 রিগ্রহঃও। ইতিতরতঃ। পত- | নাশিত্ব। ইতি রাজবল্লভঃ॥॥ 

_. দত্রহ্ঃ ৪1 ইতিটাকাস্তরণ। :. সৈরেষঃ পু* বনী ইতিশ পু 
শতক, কী, দিন্দুর"। ইনি] মালাভরতম্চ॥ 
কেটি, নীমস্তশবাৎ ১ফিক- । দৈরেষক$ পু বিশ্টী। ইত্রা- ১১৭ 
প্রতাষেন নিষ্প্মত। .... 1 -জনিরুক্টে। তরতণ্চ | 

 গৈরসথী স্ত্রী অন্যবেশ্স্ত কা] সৈধাল" ক্রী শৈবাল" যথা। যা .. 
|  শিক্ষজীবিনী। ভৌগদী? 2 "পাণও পাশুরবপু ধিরসা পুরা”. . 
.. হোযচ্তরঃ ২০:31 শীৎ সৈবালকা্কুরলতা মধুনা 
উরিক পু হ্রদ হলেন .. বিভর্তি।, বক্র" প্রসর্গতি তনে। 

... খনতিং ্  কযান্ ইতি ভাষা ॥] ধিতনোতি লক্্ী' প্রাঃ পযো- 
:-. সীরস্য বোঢ।। হেলেগরু ইতি] ধর মমুন্ততির রত্রহেতুঃ॥ ইতি 
ভায়া সীমা ত্রি/ভে-|. প্রিদবল্লেষকাব্য*] 7 
ডি সব হা কঃ ২ লাঙ্গ- 

ূ স্ব ! ] . নিশগা॥ ॥- 

কা | বদর. ্ এ 

স্বর্গ] ইতি ভ্রিকাওশেষঃ1| 

মা োঃ স্ত্রী গার্ষতী। ইতি কেচিৎ. 
আঁ যো ধাতোঃ বিগ পরতষেন এ 



4 পে 0 

শী. ঠা দির 

্ 

৮. 

প়দ্দাতেত, যে" 
তা ঠা ১ 4 ন॥ এ. ছি . যু 

8 নুখাদিসুহনশীন়্। ইাতিত্ রে 

২. কাষা-নীল্বঠী, [ইত 
রর রঃ দা ১; এ মে 

উর , শট | 

'সোঢা' বি কষরাযুঃ) শক্ত) উর 

ৰ ঃ তি উৎকা যুকতঃ] 
পা ক ২ উন্ম 

মাঃও! ইতিও 

সে নহূ 
ছি ৮11৮৬৭1 

ইন, ইতিশ- 

ঘারঃ। ডং দি রে 

“তস্য, [বু্াস্রানিষ যথা?” 
রং! সুগাদ, চসুন্মদঃ1 ই. 

0, 

+ .. সে সোৎপ্রার* ক্রী' প্রিষবাঃ র্য । 
0 ব্যথ]) সোলুষ্টনন্ব সোত্প্রাস*! তামরটীকাষা- তরতঃ 
রঃ চটু চাটু প্রিযোদিত। শী ইতি | সোগকরধ" ত্র উপকরবেনসহ- 

রি 
(রী, কির . বর্তমানণ, উপকরণবিশিট"। . 

 সোতগ্রাস পু" সুশকহাস্যত। ] যথা? এব 
... যথা! সোতপ্রাস আচ্ছুরিতক, | সোগধরপ* বসত 

_ মবস্থুরিভ কণতথ থা। অহা সো] যুক্ত" বৃ র্যঘিতি চা়িলপ্য উত্- 
.. সহাহাসো হাস প্রহার, ইত্য রা সচ্ছতে। ইতি বৃষোৎ- 
২. পি ইতিশব্র্া [ব্জী॥7 0. মর্গততৃ-॥ ই" গ্লোগকরণমা-: 
লোদষত তরি উদ মীন, সু দয রবে 
দন বৃদ্দিযুক্ত"), জমে ই ইতি |. এ হা? পুজাপদ্া, তিঃখ1 
ভাষা), থা? দত্তা* কন্যা" | সো রঃ টার ব্রিপউপকারাবশিষটঃ ' 
.. হ্রনু দণ্যো ব্যফংদদ্যা্ সো ২৭ সই বর্তমান ইতি 

8) দস শত 

দ্য দৃভাষা" বর আদদ্যাৎ | বহবীহিসমানে তে সহশব- 
এ) পিজি, তাহ 2 & রি হি -, (47৮1 98 )4 7, বুধ 34 3 

1. পরিশোখ্যোতযবাষণ ইত ] সা জাদেশেন নিক... 
মোগধ* তি নদ না 
হারীভঃ। না [মদ টা, ম:, 

ভু 

ধৃতয ভরবন্কাবচনু* |, টি 
পু সা ৃ 

ই ৫০৯ শি ৬ 117৮ 

ই স্ব নু 
্াধরাডিনী। নুর 
নি টি পণ নি নু বি র 

ঘুডৎ 3 8 

শপ পিং শা 



২১৩২১ 
সৌপবা 

দদাতি তম্মাত্র* পরিক্রিক্ট* যচ্চ | 
সোপধ* দর্দাতি অন্যশ্রাৰিত 
মল্প" যচ্চাপাত্রাষ দদ্দাতি অনি- 
দান" অবতি যচ্চ দত্ব। গ্রকী- 
ত্যতে ৯৪ যচ্চা শ্রদ্ধষ। 
দাতি ক্রোধাদ্রাক্ষস” যচ্চা্ত 
শয দদাতি দা বাক্রোশতি 

অসত্র্লত" পৈশাচ* ষচ্চাবজ্ঞ।- 
তি" দদাতি দত্বা বাবজানীতে 
মুমূ্ষে। স্তমসঃ ষচ্চ। প্র্কতো 

দদাতি। এতে দানোপনর্গা ষৈ 
রুপস্ট* দান মপ্রসিদ্ধ মন্ব- 
গর্য মযশস্য ষঞ্চবফল* ভব. 
ত্যল্পকল”বেতি।! তরি ত্যাগা- 
নন্তরকালে হস্তা্পণম্স্তবেপি 
অদান মসমর্পণ*। উপকারিণে 
ব্যসনোপকারিণে। তন্মাত্রণষ 
থোক্তোপকরণরহিত" ) সো 
পধ" সচ্ছন্মা। অন্যশ্রাবিতৎ 
লোকসন্তাবনার্থ” প্রকাশিত”! 
অনিষদান” শত্রবে দান] স্ম- 
যে মানভঙ্গঃ1 অপ্রকরুতো। ভ. 

যাদিমান। ইতি গু্বতত্ত্"।। 
সোপপ্নবঃ পু" রাহ্থগ্রস্তচন্দ্ঃ জু 

ধ্যশ্চ। ইত্যমরঃ 1 
সোপবানঃ ব্রি উপবামবিশিষ্টঃ1 

বথ।! মত্স্যা তত 

সোপাধিঃ তি 

কামতে। জু | 

সোপান 
সোপবাস স্ত্যুহ' বসে ইতি 
তিথ্যাদিতত্ে যাজ্ঞবন্ক্যবচনণা! 

(সোপাকও পু" শ্বগাকঃ! ইতি 
কেচিও1। 

উপাধিষুক্তঃ |. 
প্রতিলাভেচ্ছা্ষিন। দানাদিঃ! 
যথা নারদঃ। অদত্স্ত ভয ক্রো- 

ধকাম শোক রুগন্বিতৈঃ। বাল 
মুটাস্বতন্ নত্রার্ত মন্তোন্বভাপব- 
জিতৈঃ | কর্তা মমেদ* ক- 
ন্দমেতি প্রতিলাভেচ্ছয। চ যু! 
প্রতিলাভেচ্ছষা সোপাখদত্ত 
মপাধ্যসিদ্ধাবপিদ্ধ মিতি বিব।- 
দটিন্তাঘণিঃ! ইতি শুদ্ধিতত্ব্ণ।! 

মোপান* ক্রী আরোহ৭”। ইত্য- 
মরঃ।॥ ইষ্টকাদিরচিতে পিঠ! 
ইতি খ্যাতে দেশা স্তরে খড়খ- 
ডাতি ষণ্প্রসিদ্ধ“। আরুহাতে 

অনেন আরে হণ" অন্ট।উপ 

পুরা নিতে ভা থে অল অনে- 

চি টার্থনবা দৃপান, উদ্ধুগষন* তেন 

সহ বর্ভতে সোপা নঃ। মোগা- 
ন সিদ্ধ সাধ্যাও সম্বাধ সমুঢ 

সত্তরাণীতি দন্তযাদাবৃযবিবেকঃ | 
ইতি তরতঃ1| কিঞ্চ। আরো- 
হণঞ্চ মোপান” পৈঠা ইতি সম- 
হ্যে। সোপানে কাশ্ঠঘটিতে 



২৬৩২২, 
মোম 

নিঃশ্রেণি ভৃধিরোহিণী | নিঃ 
শ্রেণী স্যা্সিঃঅযণী তথা নিঃ 
শ্রেধিণীত্যপি ! ইতি শব্রত্বা- 
বলী।৷ 

মোভাঞনঃ পণ শোভাঞ্জনঃ | 
ইত্যমরটীকাষ1" ভরতঃ ॥ 

মোম” ক্লরী কাঞ্জিক"] ্বর্গঃ । 
ইতি কেচিৎ্ ॥ 

সোমঃ পু চন্দরঃ 0 কপুরিঃ। 
ইত্যমরঃ1 বানরঃ1। হ্বেরঃ | 

যমঃ || বাষুঃ ॥ বস্গুতেদঃ 1) 
জল*]। মোমলতৌষধিঃ। ইতি 
মেদিনী!! শিবঃ1 দীধিতিঃ 
ইত্যণাদিকৌষঃ1 দিব্টোষধিঃ 
॥ সোমলতারসঃ। ইতি হেম- 
চন্্রঃ); অমৃভ"]! পর্ধতবিশে- 
যঃ1 ইতি কেচিৎ | সক] চত্দ্র- 
স্য ০৭ যথা! অচবাধূ 

[৭ স্ত্রী বৈশ্যজা্ডি [তি সত্ব ধ. 

লবণরম মৃগশিরো নক্ষত্র সমু. 
ড্রাণ! মৃবিপতিঃ ইতি বুহ- 

জ্গাতকাদযঃ ) একহস্তপ্রমা- 
ণশরীরঃ1 শ্বেতবন্্রপরিধানঃ 1 
শুক্রবর্ণঃ | দক্ষিণহস্তবরদঃ 11 
গদীবুক্তবামহস্তঃ | দশাশ্বঃ 
শ্বেতপন্নস্থঃ। উমাধিদৈবতঃ 11 

জলপ্রতাধিদৈবতঃ। ক্ব্যাভি- 

সোম 

মুখঃ] যথা! সামুর" বৈশ্য 
মাত্রেয" হস্তমাত্র" পিতাস্বর* । 
শ্বেত" দ্বিবাহ" বরদ* দক্ষিণ, 
নন্ক" সগদেতর"1! দশা” শ্বে- 

তপবিচিন্ত্যোষাধিদৈবত" 1 জ- 
ত্যধিতৈবঞ্চ সুর্ধ্যাস্য মাহষে- 
লপ্রত্তথা1।॥ ইতি গ্রহযাগতত্ 
1511 তস্যোত্পত্তাদি অর্থ? 

মর সোমঃ গিতৃণা মধি- 
কথ*শাব্রবিশারদঃ! তদ্ব'শে 

রর রাজানে। বভূবৃঃ কীর্ভিব- 
দানাঃ 1 সুত উবাচ আদি- 
ক্টো। ব্রহ্মণা পূর্ব মত্রিঃ সর্গবিধে 
পুরা। অনুভ্তম* নাম তগঃ সৃ- 

ফ্্যথৎ তপ্তবান্ গ্রভূঃ ] সদান: 
করণ ব্রহ্ম জগতঃ ক্লেশনাশনং 
1 ত্রন্ধ বিষ্ক রুদ্রাণা মভ্যক্গর 

মতীক্দ্রিষণ! শা স্িরুচ্ছানডএনস 
স্তদাত্রিঘযনে স্থিত*। মাহাজ্সযা- 
তগসে! বিপ্রাঃ প্রমানন্দকার- 
ক যন্মাদুমাপতিঃ স সার্ঘ মুন- 

যা তমবিিত০। তদহ হ২টমা 
শেন তস্মা সোছে। হভবদ্ধধঃ 
|) অথ অ্রসাব নেত্রাভ্যা" ধাম 
তচ্চান্সুব” ক্ষষে। দীগধন বিশ্ব 
মখিল* জ্যোৎ্আয1 সচরাচর 1] 

তদ্দঘশো জগৃহ দম স্্রীবপেণ 
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৬ গর্ত তৃত্বোদরে 
স] মাস্থিতো ইবশ্তত্রযপ ] 

তাত্তমৃচ বর্ষ, গর্ত মক্কা ধারণে 
ততঃ! সমাদাষাথ তনগার্ত মেকী: 
কত্য চতুন্ুখঃ॥! যুবান মকরো 
দুন্ম। সর্থ যূধধর* বরণ। স্যন্দনে 
হথসহাশ্থবে বেদশক্তিমযে প্রভঃ 
॥ আরোগ্য লোক মনযদাত্ী- 
যণ্ন পিতাঘহঃ1 ততো। ত্রহ্র্ষি 
ভিঃ প্রে'ক্ত মন্ম্স্বামী ভবত্বয 
॥ খধিভি দেব গন্ধনৈ রোষধী 
ভিস্তৈব চা! তৰউবঃ সোন 
দৈবত্যে অর।দা। মন্্সত্গ্রহৈঃ।। 
সষমানস্য তন্য'ভূন। বিকে। মং 
হমাঞ্চষঃ | তেজোবিতানাদ. 
ভবদ্ভুবি সর 1 ত- 
দীপ্তি রধিক! তন্মাদ্রাত্রৌ ভ 
বতি সর্বদা। তের সৌ- 
মে। হতৃত দ্বিজেশ শ্চাভিগ- 
দ্তে 1 বেদধাম। রপ শ্চাঁগ 
যদিদ" চক্দ্রমণ্ডল"! ক্ষীযতে ব- 
দ্তে চৈব শুক্ে কুফে চ সর্বদা]! 
ততে। বিতশত্তথ। সপ্ত দক্ষঃ প্রা- 

চেতদে।দদৌ। কপ লাবণ্য স”: 
যুক্তা স্তন্মৈ কন্যাঃ সুবর্চনঃ 0. 
ইতি মাৎস্যে ২৩ অধ্যায়ঃ 11] 
(পচ! মহাতিপ। উবাচ! ত্রহ্ষ- 

লা পি্পীশ্ী তি পিপিপি 

শিক শশী 

2 রসি 2 0 তত নর 

০ পাসে পাস পপ এ পপ আপা সা শ্পীশশাসাীশ 

শীট শি াটাটাা টাকি তি ৮747 শশা িশিশীশীশাশীশী ৮০ শা 

রি শপ পপপাপাস্পীপপাাপাোস্পীাশিশিিস্পীসপসপী পপ পপ স্লাপাপী পাপা লাশ শি্ীীীশীীশি শি শীট তি 

্ পা পাপা 

সো 
থো মানৰঃ পুলে অত্রি নাম ম- 
হাতপাঃ1 তস্য পুলে। হভবৎ 
সোষো দক্ষযানাতৃতা” গতঃ 11 
সঞ্তবি"শতি ধাঃ কন্য। দাক্ষাষ- 
থ্যঃ প্রকীর্তিতাঃ। সোমপত্ত্রোপি 
মান্য স্তা স্তাযা* শ্রেষ্ঠা তু রো- 
হিনী॥| তাদের রমতে সোমে! 
নেতর। ইতি শুশ্রযঃ! ইতরাঃ 
প্রোচু রাগত্য চন্্রপ্যাসমতা 
পিতৃঃ দক্ষোগ্যসক্দাগত্য ত 
মুবাচ স নাকরোৎ! সমতা" 
সোপি তণ্দক্ষঃ শশাপান্তহিতে! 
ভব! এব মুক্তঃ ক্ষযণ সোমো। 
অগমদ্বক্ষশাপভঃ। দেবা মনু- 
য্যাঃ গশবে। নক্টে মোষে সং 
বীরুধঃ 1. ক্ষীণাভব* স্তদ| সর্ব! 
ওষধ্যশ্চ বিশেষতঃ। ক্ষযণ গচ্ছ- 
সি রত্যর্থ মোযধীভিঃ সুরর্ধভাঃ 
॥ মূলেঘু বীরুধা” সোমঃ স্থিত 
ইতাচ রাতুরাঃ ॥ তেষাঁ” চিন্তা- 

৷ ভবস্তীত্রা বিষ্ঞ্চ শ শরণ, যষূও | 
ভগবানাহ তান্ সর্বান জত কি" 
ক্রিষতে মঘ।! তে ঢা দে্ব 

। দক্ষেণ শপ্তঃ সোষে। বিনাশিতঃ 
॥ তানুবাচ তদা দেবে। মথ্যতা 
কলসোদবিঃ! ওষধ্যঃ সর্ধতো 
দেবাঃ প্রক্ষিগ্যা্বযু সণ্যতৈঃ ॥ 
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সোম সোম 

এব মুক্তা ততো দেবান্ দ্য | [ দ্বিবিধা পূর্ণিম। মতা! সিনীবালী 

রুদ্র" হ্রিঃ স্বযণ। ব্রন্মাণঞ্চ ত 

থা দধ্যো বাস্থকিণ নেত্রকার-! 

পা! তে সর্বে তত্র সহিতা ম.। 

মন্থ বরুণালযণ! তন্মি' স্তমধি-: 
তে জাতঃ পুনঃ সোমো। মহীপ-। 
তে]! যে হবো ক্ষেত্রত্তসপ্জে।। 
বৈ দেহেম্মিন পুরুষঃ পরঃ! স 

এব সোমো মন্তব্যে! দেহিনাণ। 

জীবসণ্ভকঃ 1 পরেচ্ছষ। স 
ূর্তিস্ত পৃথক সৌস্যা* 
দিবান। তমেক দেব মনুজাঃ। 
যোডশেমাশ্চ দেবতাঃ | উপ-। 
জীবন্তি বৃক্ষাশ্চ তৈবৌযধযঃ 
প্রভূ”) রুদ্রস্তমেব সকলণদধা- 
র শিরস। তদা |! তদাত্সিক। ভ.. ৰ 

বন্ত্যাপো বিশ্বঘূর্তি রসৌ স্মৃতঃ 
৷ তস্য ব্রহ্মা দে ৮ দৌ্দ 
মাসীতিথি” প্রভৃঃ॥ তস্যা মু 
পোষযেদ্রাজন্ রর প্রতিপা- 
দযেত। 

ৃ 

ৃ 

! 

স্পেস িশা পেশি শেপ পা 

_ পুফিঞ্চ রাজেন্দ্র ধন” ধান্যঞ্চ কে 
বল"! ইতি বারাহে সোমো 
পতিরহস্যনামাধ্যাষঃ 2 সা 

তম্য ক্ষষবৃদ্ধিকারণণ যথা! ত্র 
ন্ষোবাচ। রাকা |চানুষতী চৈৰ 

সী পাশ 

শশা ীস্পিশীশ 7 পপি 

সচাম্াহারশ ভবে ৃ 

তন্য জ্ঞান" প্রষচ্ছতি |] কাত্তিৎ। 

তু শ্চৈব অমাবাস্যা ছিখৈব তু 
11 অন! নাম রবে রশ্মি শ্ক্দরলে।- 
কে প্রতিষ্ঠিত ! যম্মাৎ সোমো 
বসত্যপ্য। মমাবাসী ততঃ ঃন্মৃতা॥ 
পূর্ধোদিত কলাভিন্ন পৌর্মাস্য। 
নিশাকরে। পূর্ণিমানুষ তীজ্জেফা 

পশ্চাৎ অভমিতভাস্করে | যন্মা- 
সত মনুমন্যস্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ 
অহ! তন্মাদনুমতী নাম পূরণ 

প্রথম। স্মৃতা ॥ যদা | চাস্তমিতে 
সুর্য্যঃ পূর্ণচন্স্য চোদগমঃ1 ষু- 
গপৎ্ সো রারাগ স্তদানুমতি- 
ূর্ণিম! 1) রাকাণতা মনুমনাস্তে 

দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ রঞ্জনা- 
চচৈব চন্দ্রপ্য রাকেতি কবযে| ই- 
ক্রবন্॥ দিনীবালী প্রশীণস্ত 
ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ। অমাবা- 
স্য।” বিশত্যর্ক সিনীবালী ততঃ 
স্মৃতা।॥ জহেতি কোকিলেনো- 
ক্তে৷ ষঃ কালস্ত সমাপ্যতে ৷ তৎ- 

কাল অণ্জ্ঞ! ত্বেষ। বৈ অমাবাস্য। 
নহ্ঃ স্ৃত।॥! অনুমত্যাঃ সরা- 

 কাষাঃ সিনীবাল্যাঃ হহু মিন 
এতা সা" বিরলঃ কালঃ জমাত্রে- 
2৮৮ ন্মৃতা॥ বিরলস্থানে দ্ি- 

বেতি চ পাঠঃ) কল ষোড়শ 
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সোমস্য শুক্রে বর্ধীষতে রবিঃ! অ 
মৃতেনামৃত" কষেঃ পীযতে দৈব 
তৈঃ ক্রনাণ্চ |! প্রথমা” পিবতে 
বক দ্িতীযা" পৰনঃ কলা”! বি: 

দেবা স্ৃতীষান্ত চতুখীন্ব প্রজা: 
গতিঃ!। গঞ্চমী*বরুণ শ্াপি যত" 
পিবতি বাসবঃ। সপ্ত মৃষযো 
দিব্য বসবো হফৌ তথাফ্টনীণ1। 
নবমী” ক্ঝপক্ষস্য পিবতীন্দঃ ক. 
ল। মপি! দশমী" মরূত শ্চাপি! 
রুদ্রা একাদশী” কলা! দ্বাদ: 
শীন্ব কলা” বিষ্তধর্নদশ্ ভ্রযো, 
দশী*! চতুর্দশী" পগুপতিঃ ক 
লা" পিবতি | নিত্যশঃ।! ততঃ প- 
ধ্দশীৈব পিবস্তি পিতরঃ ক-. 
লা"! কলাবশিক্টো নিষ্পীতঃ। 
গ্রবিষঃ সুর্ধযমগ্ডল*]। অমাযা*। 
বিশতে রশ্মৌ অমাবাসী ততঃ 
স্মৃতা | পূর্বান্নে বিশতে চার্ক* 
মধ্যান্কে তু বনস্পতি”। অপ. 
রাহে বিশত্যপ্ম স্বযোনি”বারি- 
সম্ভব! আপঃ গ্রবিষঃ সোমশ্চ। 
শেষষা কলধৈকষা 1 তৃণ গুল ৰ 
লতা বৃক্ষ ন্নম্পাদ্ষঘতি চৌধযবীঃ 
| তমেয'ধণ্স্িত" গাব শ্রভ্তা 
শপ পিবন্তি [চু টিনার ূ 
গোভ্যঃ 'রত্থমুপগচ্ছতি । ত £ 

ছৃ দশা টি 

টার 

সোম 
ঈীর মমৃত*ভূস্া | মন্ত্রভৃত* দ্বিজী- 
তষঃ॥ স্বাহাকার বষট্কারৈ 
জহ্বত্য হতযঃ ক্রযাৎ্।! ভত য- 
গিযু দেবাষ পুনঃ সোম* বিবর্দ- 
যেৎ্ 1! এব সত্ীযতে সোমঃ 
ক্ষীণ শ্চাপ্যাধ্যতে পুনঃ। তম্মাৎ 
১ ৪ শশাফস্য কষ বৃদ্ধি বিষে- 

ভূঃ।। ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে 
রা |] % 1 
তস্য রান্তগ্রামকারণ” যথ। 1 ত্র- 
ন্ষোবাচ। দয" বদতে লোকো! 
বালিশত্বান্সহামতে। তদহ” স" 

-) প্রবক্ষ্যাষি চক্রসুর্য্যোপরাগিকণ।! 
যদি সত্যমষণ গ্রস্ত সেজোরাশি 
দরবাকরঃ। তৎ কথ* নোদরস্তে- 
ন রাহ ন তস্মপাত্কুতঃ।! অথ 
বা রাহুণাক্রম্য শত্বক্ভু" প্রবে- 
শিতঃ1 তৎ কথ"দশনৈ ভীক্ষৈঃ 
শতধা ন বিখণ্ডিতঃ 1 বিমুক্তশ্চ 
পুনর্দ্ট স্তখৈবাখগুমগুলঃ। ন 
চান্যাঞ্হাত*ৎ তেজে। ন সানা; 
দপসারিতঃ 1! যদি বা হোষ নি- 
স্পীতঃ কথ” দীপ্ততব্রে। হভবৎ 
তস্মাম্ন তেজসা" রাশী রাহে। ্ - 
স*গ'মধাতি |! ভষযাথ” সর্থদে- 
বানা" সোমও স্ ৪ স্বষসুবা। ত- 
্রস্থ মঘৃতঞ্চ। পি সভুত" ুর্য্যতে- 



৬৩২৩৬ 
সোষ 

দস ! ॥ পিবস্তযুময- দেবাঃ পি- 
তরশ্চ স্বধামৃত*। ব্রষঞ্চ ত্রিশত- 
সব ব্রযস্্িশত্তঘৈব চট ভ্রষশ্চ 
ত্রিসহস্াশ্চ দেবাঃ সোম” পিব- 
ভ্তিষে। রাহে রপ্যমৃত" ভাগ*। 

পুর! সৃষ্ট" স্বযস্তৃবা ॥ তশ্মাত্ত- 
দ্রা্ রাগত্য গাতু মিচ্ছতি পর্ব! 

উদ্ধৃত্য পার্থিবীৎ চ্ছাষা মভ্বকা' 
রা"তষোম্যঃ ॥ পাতু মিচ্ছন্ 
তত শ্চেন্দু মাচ্ছাদযতি ছাষষ1! 
গুরে চ চন্দ্র মভ্যেতি ককে পর্থ 

_ণি ভাঙ্কর"। ভুর্য্যমগ্ুলস-স্থস্ত 
চন্দ্র মেব জিঘাণ্সতি ; তস্ম।ৎ 
পিবতি ত"রাহ্ন স্তনূ যস্যাবিনা"। 
শুন অবিহি"“সন যথ। পদ্ম" 
পিবতি ভূষরো মধূ। চন্্রস্থ মসূ-। 

ত* তদ্বদভেদাদ্রাহু রশ্মুতে 1! 
চত্দ্রকান্তে। মণি ্ঘতৃহিন" ক্ষর- 
তেক্ষণাৎ্। ক্ষরম্নপি ন হীযেত 
তেজস। নৈব মুচ্যতে!! যথা স্তু 
ধ্যমণিঃ স্ুরধ্যাদুত্পাট্য পাবক" 
শুভ”! ন ভবত্যঙ্গ হীনোগি তে- 
জমা নৈব মুচ্যতে॥ এবগ চন্দ 
শ্চ তুর্য্যশ্চ ছাদিতাবপি রাহুণা! 
তেজগা ন মুচ্যেতে নাক্রহী- 
নৌ বভূবত্ুঃ।।  পর্বস্বথ চচন্দ্রস্য 
মাণিক্কনকাক্কৃতিঃ! সোমো 

সোন 
 দৈবতস*যোগ্নাৎ ছাধাঘোগাচ্চ 
পার্থিবাৎ | রাহোশ্চ বরলব্ধা- 
দৈ প্রক্ষরেদসৃত' শশী । হ্বদো- 
হকালে সম্প্াপ্তে বৎস দৃষ্টা চ 
গৌ ধর্থা |) স্বাঙ্গাদেব ক্ষরে্ 
ক্ষীর" তথেন্দুঃ ক্ষরতে ইমৃত” । 
পিতেৰ র্য্যো দেবানা* নোমো 
মাতেব লক্ষ্যতে | যথা মাভু 
স্তন" পীত্ব। জীবস্তে সর্বজত্তবঃ ॥ 
গীত্বামৃত* তথ! সোমা তৃপ্য- 
স্তে সর্বদেবতাঃ॥ স্ভৃতৎ সর্ধ- 
যাগেষু তথায* ক্ষরতে শশী ! 
ত" ক্ষরন্ত” যথাভাগ মৃপজীবস্তি 
দেবতাঃ 1 তল্মিন কালে সম- 
ভ্যেতি রাহ রপ্যবকর্ষতি! সর্থ 
মর্ঘ" ত্রিভাগঞ্চ পাদ” পাদার্ 
মেব চ॥। আক্রম্য প খবীচ্ছী- 
যা" যাবস্ত" চক্্রমগুল*। স্মৃতঃ 
স ভাগে রাহোস্ত দেবভাগাস্ত 
শেষকাঃ 1! তৃপ্তি" বিধাষ দেবা- 
না"রাহোঃ পর্বগতস্য চ। চন্দ্রে। 
ন ক্ষষ মাধাতি তেজস! নৈব মু. 
চ্যতে 1! তিথি ভাগাশ্চ ষাবস্তঃ 
পুনস্তক" প্রমাণতঃ। সর্বচ্ছাবা 
স্থিতঃ কাল স্তাবানেব প্রকীর্তি- 
তঃ1; অতো রাহভূজঃ সোমঃ 
সোমাদৃদ্ধি" দিবাকরঃ1 পর্থকা 



৬ 
সোমজ 

লেস্থিতি স্তরে বিপরীতা পুনঃ 
পুনঃ1| অত শ্হাদষতে রাহ র- | 
ভুবচ্ছশি তাক্করৌ। রাহ রতৃক |! 
"স্থানঃ সোম মাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি 
॥ উদ্ভৃত্য পার্থিবী* ছাযা* ধুম | 
মেঘ ইবোখিতঃ! চন্দ্রস্য দব- 
উন্ধ" রাহুণা ভাক্ষরস্য চ॥ ত-. 

 মাবখগ্ত" তস্য কেবল” শ্যা- 

মলীরুত"! কর্দমেন যথা বস্তু 
শুর্ল মপ্যুপহন্যতে 1 একদে- 
শেখ সর্ব স্বা রাক্তণ। চন্দ্রম। স্তথ। 
৷ প্রক্ষালিত” তদেবেহ পুনঃ শু 
ক্লুতর” তবে |! রান্ুযুক্ত” ভবে. 
তদ্ৎ্ নিন্মল”চন্দ্রমগ্ডল*1 রা" 
হুণাচ্ছাদিতো বাপি দুষ্ট চন্দ্র | 
দিবাকরৌ ॥। বিপ্রাঃ শাস্তিপর। 

 ভূত্বা পুনরাপ্যাষষস্তি ত”। এব" 
ন গৃহাতে সুর্ধ্য শ্চক্দ্রম! অত্র] 
গৃহাতে | অবৃধ। স্ত" ন পশ্যস্তি 
মানুষ। মা" সচক্ষষঃ। জগ স- 
ম্মোহন খৈতৎ গ্রহণ চন্দ্র সু 
ধর্যযোঃ1! ইতি দেবীপুরাণে এ 

হণবিবেকনা মাধ্যাষঃ 1 
মোমগর্ভঃ পু" বিষ্ণুঃ! ইতিত্রি 
কাওশেষঃ | 

সোমজণ ক্রী দুগ্ধ" ইতিহেম- 
চত্রঃ | চক্দ্রজাতে ত্রি।। 

৩২৭ 
সোমতী 

[ সোমতীর্ঘণ ক্লী শ্রভামতীর্থণ। 
ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ | তস্য বিব- 
রণ" যথা! যন্ত্র তপ্ত“ তগ স্তেন 
সোমেন সুমহাত্মনা। পঞ্চবর্ষ- 
সহসাণি একপাদেন তিষ্ঠতি ॥ 
পঞ্চবর্ষসহস্াণি ততৈবোধুমুখঃ 
স্থিতঃ। এবভ্ভূতঃ পুনঃ গঞ্চ পঞ্চ 
মৌনত্রত স্তথা!৷ তখৈবৈকেন 
পাদেন দশপঞ্চ চ তিষ্ঠতি ? 
এব মুগ্র“ তপংক্বত্ব। কাস্তিমান- 
ভবচ্চ সঃ) মমাপরাধামুক্ত- 

শ্চ ব্রাহ্মণানা* পতি সথ!11 প্রঃ 
প্লোতি যন্মহাভাগে সোমতীর্থে 
কুতোদকঃ ॥ ব্রিশ্শঘর্ষ সহস্বাণি 
ত্রিপ্শঘর্ষ শতানি চ জাযতে ত্রা- 
ক্বণঃ সুক্র বেদ বেদাস্তপারগঃ 
ভরব্যবান্ গুণবাণশ্চৈব সম্বিতা- 
গী যশম্িনি 1 মভ্তক্ত শ্চৈৰ 
জাযেত অপরাধবিবজিতিঃ। স 
এষ্ ব্রাহ্মণে ভূত্বা স”সারাদি- 
প্রমূচ্যতে। তস্য কিঞ্চিৎ প্রব- 
্ষ্যামি সোমতীর্ঘন্য সুন্দরি ! 
ততীর্৫ঘ* যেন বিজ্ঞেষণ মম ম-. 
গানুসারিণা ॥ বৈশাখস্য তু. 
মাসদ্য শুর্রপক্ষস্য দ্বাদশী* ! 
প্রবৃত্তে চান্ধকারে তু যত্র কশ্চি- 
মদৃশ্যতে॥ সোমেন চ বিনা 



৬৩২৮ 
সোমপা সোমযা 

ভূমে দৃশ্ন্যতে চন্দমঃপ্রভা ॥| রদপানকর্ত।! ইত্যমরটীকাযা* 
আলোক শ্চৈব দূশেততে ফোম রামাশ্রমঃ] 
ত্র ন দৃশ্যতে॥ এবদ্বাবছি। সো [মপীতী পু” সোমপহ। ইত্য- 
হে ভদ্রে এষ বৈ বিশ্মষ পুরঃ। | ৭ ॥ তস্য বগ [ন্তরৌ যো. 
এতগ্চিত্রৎ মহ।ভাগে পুণ্যে সৌ। | অঃ ধী। মোমপীবী। ইতি 
করবে মম | লোমতীর্থেব- এ ্ 
শ।ল।দ্গি যেন মুচ্যন্তি জন্ভবঃ ! (সোমবন্ধুঃ পু জমুদঃ॥ ইতি 
। অন্যচ্চ তে প্রবক্ষযাসি তচ্ছ / শব্দরত্রাবলী ॥ ুর্য্যঃ | বুধ 
স্ব বসুন্ধরে ॥ প্রভাব মপ্য| যথ।। মিত্রাণি কৃর্ধ্যাচ্ছশি ভৌস 
্ষেব্রপ্য বিস্মঘণ পরম” মহৎ জীবাঃস্ুর্য্েন্দুজৌ সুর্য শশফ- 
অকাম। তু মৃতা ডীর্ঘে আত্মনঃ। জীবাঃ! আদিত্য শুক্রে। রৰি 
কম্মনিশ্চষাৎ |! মম ক্ষেত্রপ্র-। চক্ছ্রভৌমাবুধাকঁজৌ চন্দ্র ভা- 
ভাবেণ শৃগালী মানুবী ভব! বৌ চা! ইতি জ্যোতিস্তত্ব 
কপবতী গুণবতী চত্তষ্কিক ৷ সোমভূঃ পু" জিনরাজভেদঃ | 
লান্বিত। |! ইতি বারাহে সৌক- ূ ইতি হেমচক্দ্রঃ 1 বুধগ্রহঃ | 

। 

ইনি 

৮০ টরযাচাহাাাহ তা 

স্পা 

রবতীথমাহাত্ব্যনামাধ্যাঘঃ0 | সোমপুল্রত্বাৎ।; সোযব*শো- 
সোমধার। স্ত্রী আকাশ”! ইতি ] ভ্বেত্রি।। 

ব্রিকাওশেষঃ ||  সোমযাগঃ পু সোমলত।রসপা- 
সোমপঃ পু” যাগে পীতসোম- | নাঙ্গক ত্ৈবার্ষিকষজ্ঞবিশেষঃ | 

যথা । নারদ উবাচ! সোমষাগ- 
বিধানঞ্চ ভ্রহি মা" মূনিসতম 1 
কথ* ত"কারযামাস গুরুস্চ কি” 
ফল” পর“); নারাযণ উবাচ! 
ব্রহ্মহত্যা প্রশমন” মসোযষযাগ- 

ফল" মুনে! বর্ষ” সোমলতা- 
পান” যতন।নঃ করোতি চ 1] 
বধ নেক" ফল ভূঢ্ত বর্ষ মেক 

লতারসঃ1॥ তৎ্পর্য্যাধঃ। সো- 
মপীতী ২1 ইত্যমরঃ1 সোষ- 
পাঃ ৩। ইতি তণ্ীক। |. 

সোমপ্রঃ পু” তৃণবিশেষঃ। উ. 
_ লুখড ইতি ভাষা। যথা! দর্তুঃ 

পুরশ্ছদঃ শগ্তঃ সোষপত্রঃ প. 
রাৎ্প্রযঃ। ইতি শব্দচন্দ্রিকা।। 

সোমপাঃ পু" যজ্ঞ সোমলতা 
সপ াপ্ীসপীপীপপ আপ পপ পসপপপপপপপা পাপা পরসপাসপাস ২৮ পাপ পাশাপাশি শ্ী শশী পেপসি িশীশপটশশীশীশিস্পিশীশীশী ৩ 



সোমরা 

জল" মুদা। ত্রৈবার্ষিক নিদ" 
যাগ* সর্বপাপপ্রণাশন"] যস্য 

 ত্রৈবার্ষিক* ধান্য* নিহিত* ভূ. 
তিবৃদ্ধষে। অধিক" বাপি বি- 
দ্যেত স মোম পাতু মর্তি || 
মহারাজশ্চ দেবে! ৰা যাগ" 
কর্তু মল*মুনে! ন সর্বসাধ্যো 
যজ্ঞ হয" বন্বমো। বহুদক্ষিণঃ 
1] ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীরুষ্জন্ম 
খণ্ডে ৬০ অধ্যায211 

সোমযাজী পু* সোমযাগকর্তা। 
সোমশবপূর্বকযজধাতে। ধিন্ 
প্রত্যষেন নিম্পন্নঃ |! 

সোমযোনি ক্লী চন্দনবিশেষ1 
যথা? সুশ্পীতল* চন্দন” যৎ, 
তৈলপর্ণিক মুচ্যতে। উতৌ তু 
তশ্য পর্য্যাযৌ সোষষোনি শি- 
লোভ্ভব"।। ইতি শব্দচন্দ্রিক1 1 

সোমরাজিকা জ্রী সোম্রাজী। 
ইতি শব্দরত্বাবলী | 

সৌমরাজী পুণ ওষধিবিশেষঃ ! 
সোমরাজ ইতি হাঙ্গচ ইতি চ 
ভাষ।1 তত্পর্যযাযঃ। অবল্প্ু 
জঃ২ সুবল? ৩ মোমবল্িক। ৪ 

কালমেধী ৫ ক্ৃষ্ণধল। ৬ বাঙ্গ- 

সাপ সপ 

সোষর! 
বল্লিঃ ১১ কালমেনী ১২1 ইত্তি 
ভরতঃ1। সোমবল্লী ১৩ বাগু- 
জী ১৪ বাজী ১৫ কালমেবি- 
কা ১৬ মোমরাজিক1 ১৭1 ইতি 
শব্দরত্রাবলী। অন্যচ্চ। বাগু- 
জী চন্দ্রলেখা স্যাৎ সোমরাজী 
ত্ববল্গুজা! কফ | পৃতিফলা সা" 

&নাশিনী স। সিতা পর। ॥ ইতি 
রত্রমাল1 | অন্য গুণাঃ। বাত- 
কফ ষ্ঠ ত্বগ্বোষনাশিত্ব"। ইতি 
ব্রাজবলভঃ অপি চ। অবন্তু 
জো বাঙ্গটী স্যাৎ্ সোমরাজী 
সুপর্ণিকা। শশিলেখা! কলব- 
ফলা সোমা পৃতিফলীতি চ! 
সোমবলী কালমেধী হষ্ঠত্রী চ: 
প্রকীর্তিতা! বাঙ্গচী মধুর। তি- 
ক্তা কটুপাকারসাধনী |! বিষন্ত 
হৃদ্ধিমা রুচ্যা সর! শ্লেম্মাসূ গিভত- 
নৃৎ। ৰক্ষা হাদ্য। শ্বাস দষ্ঠ মেহ 
স্বর কমিপ্রণৃত॥ তৎফল" পিভ- 

ল”জন্ঠ কফানিলহর" কট্। কে- 
শ্য* ত্য" কমি শ্বাস কাস শো- 
থান পাওঁহৃৎ।! ইতি ভাবগ্র- 

ক।শঃ1! রাজনির্ঘন্টোক্তৌ গু৭ 
পর্য্যাষৌ বাঙ্গচীশব্দে দ্রষ্টব্য 

চী৭ পুতিকলী ৮। ইত্যমরঃ1 | মোমরাজী স্ত্রী বাজী! ইত্য- 
দোমরাজা ৯ সুবূলী ১ সোম- নরটাকাষা* ভরতঃ | 
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মসোষব 

সোমলত। স্ত্রী স্বনামখ্যাতালতা 
। তত্পর্ষ্যাধগুণাঃ। সোমবলী 
সোমলত। সোম ক্ষীরী দ্বিজ- 
গ্রিষা। সোমবলী ভ্রিদোষদী 
কট স্তিক্তা রসাষনী | ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ1 অপিচ। লো 

বলী মহাগুল্া। যক্ঞত্রেষ্ঠ। ধনু, 
নতা। সোঘাহ্া গুল্সব্ী চ 

সি 

যব ঈশ দ্বিজপ্রিযা 2৮ সোম 

পীর।চ লোম চ যত্ঞাজ। রুদ্র, 

সখ্যঘ।! সে বন্লী কটুঃ শীত। । গ 
মধু বরা ডিলার হত ॥ রি 

রে 

নে জা 
১ 

ও টি ইডি 

চি 4 ১ পা ন গু. 
০ 1 

| 
ররাজঃ | | 
রা তি ক 

| 

ৃ 
ৃ 

ফোসবশত যদি 

লা 
হুল 

রি চপ ভা 
ঞী ১ ৫ 

এ টি এ এই 

2 
শু 

4 চে 2 ৫] :৪] রি টে 

হু 
৬ 

রর ওরে 

"বৃ যজে। 

কাবা ছু বদ 
চার 

ঠক 

সোমবৎ 

মানমাবজুঃ।। অমাবসো রভূ 
জভীমো ভীমপুত্রশ্চ কাঞ্চন | 
কাঞ্চনস্য জুহোত্রো হভূৎ্ জঙ্ু- 
শ্চাভূঙ তুহোত্রতঃ 1 জত্কোঃ 

সুমন্ত রভবৎ স্রমস্তে। বপরাজ- 
কঃ! বপরাজকুস্থানে অপজ।- 
পকোপি পাঠঃ 1 বলাকাশো 
২স্য পুরে! হভ্ৎ বলাকাশ্বৎ, 

জশঃ স্মৃতঃ॥ জশাশ্বঃ জশনা- 
ভশ্চামুং স্রষে। বনু? জশাঙ । 

গাবিও ও লা সণ্জজ্তে বিশ্বী- 
মিত্র ভদাত্সঈঃ )) কন্যা সত্য- 
বতী ৮ খটীকাব বিজ [য সা! 
খচীকাদঘদদগ্রিশ্চ রাম ভ্ত্যাভ- 
ব্শ ফুতঃ |] বিশ্বাদিজ'দেবরাতি 

কার ্  

গুম দন এ] হত তারা ৫৬৬ 

গৃ্সন নাঁচ্ছৌনকো হত কা- 
শাাদ্দীর্ধভন। সখা! বৈদেযো ধ- 
টি স্ম্মাৎ্ কেতুমা্ 
[জঃ | । টাস্ক তন রেড ভা হৃত্য 

ক পাঠঃ) ভীনরথঃ কেতুতো 
| দিবোদাস তদাত্বজঃ। দিবোদ।- 
সা প্রতর্দনে। হভ্ঙ্ছত্রজত, 

ঢ তদা- 
২ ২১ 

্ 
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মোষব, 

সোত্র বিশ্রতঃ1 খতথ্জ স্তস্য 
পুজে। অলর্কশ্চ ঝতধজ।। অ 
লর্কা্ মন্নতি জজের জুনীথঃ ষ 
মতেঃ সুতঃ]। সত্যকেতুঃ সুনী- 

থম্য সত্যকেতো ধিভঃ সুৃতঃ 
বিভোস্ত সুবিভূঃ পুর সুবিভোঃ ভাঃ 
্বর্গনারকঃ।! ব্মারাছুউকেতু 
বাঁতিহোত্র অতদাত্মজঃ। স্বর্ণা | 
রকস্থানে স্ঙ্গমারকোগি পা | 
বাতিহোত ত্রস্য ভার্গে! হত ভা- 
ভূমি অদাআজঃ1! ভার্গভূমি- 
8 ভাগভূমি রিতিট পাঠঃ] 
বৈষ্বাঃ সুমহাত্মান ইত্যেতে, 
কাশযে। নৃপাঃ1%। পঞ্চপুভ্রশ- 
তান্যাসনজেঃ শক্রেণ পগ্ছতা 

|] প্রতিক্ষত্রঃ ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ্, সঞ্জষ 

» তদাহ্মাজঃ ! বিজষঃ অপ্জয- 
স্যাি বিজযদ্য কতঃ জুতঃ | 
কছ'ঘর্যদন ্চাভূত ও নভদেৰ স্ত 
77112: নয? দন শবুশহল, 

ইতি চ গা এহ্দবাদদিনো। 
হত জঙস্গেনপ্ঃদীএভহ 0৮ 
জশমেনাৎ ৩ ছ্্রধর্ম। । 
চসক্কতেঃ। যত বধ তং সন্য।- 
ভিএাধাতি বিঘতিং ক 
হ্যম্য জুতাঃ খ্যাত। যষাতে শু 
পতে স্বথ|! রি ুর্বচক্েব 

রঃ 

র্ 
| 

1 

. 
৷ 

মোমব* 

দেবযানী ব্জাযত 1 ক্রহঞ্চা- 
নু প্র রশি বার্পর্বদী। 

_ সহসূজিৎ ক্রোফৃতম। রঘু শ্চৈৰ 
যদোঃ সুতঃ || সহসৃজিতঃ শত- 
জিতস্মাদ্বেণৃহয হৈহযৌ। জু- 
দ্যে। বেণুহযপুজে। ধর্থে। হৈহ- 
যতো হতবৎ1॥ ধর্মস্য ধর্মনে- 
ত্রো ২তৃৎ ছন্তি ৰৈ ধর্মমনেত্রতঃ 
। ছন্তে ভর্ভুব সানুক্জি মহিষ, 
শ্চ তদাত্মজঃ ॥ সানুষ্রিস্থানে 
সাহঞ্জি রিতি চ পাঠঃ ভদ্রশ্রে- 
গা স্তন্য পুজো ভদ্রেণাস্য দু. 
মনও) দুর্ঘদন্থানে দর্দা ইতিট 
পাঠঃ ধনকে। র্াদাচ্চৈ ক্লত- 
বীর্ধ্যস্চ ধানকিঃ1 কুতাগ্রিঃ ক্লভ- 
কর্শা। চ রুতভো। গাই সুযহাবলঃ। 
কলুতভোগ্যক্কানে কলতৌজ। ইতি 
চ পাঠঃ॥ কতবীরধ্যাদজ্জনোহ- 
ভূৎ অঙ্জুঁনাচ্ছ ছুরসেনকঃ। জয- 
ধ:জা মথুঃ শৃত রা বৃষণঃ গঞ্চ সু- 
ব্রতী || জযধজ। [গালজজ্যে। 

তরভ স্তালজজ্ঘতঃ। বৃষণস্য মধূঃ 
পুজো মধ | বৃষ্্যারিব' শকঃ | 
ক্রোন্টো বূজিনিবান্ পুল্র আহি 
স্তপ্য মহাত্মনঃ! আহিস্ানে 
আাহি রিতি চ পাঠঃ) আহে 
রুশঙ্গুঃ স'জজ্ঞে তস্য চিত্ররথঃ 
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সোমব, 

সুতঃ1 শশবিন্দু শ্চিত্ররথাওিপ- 
ত্যে। লক্ষঞ্চ তস্য হ! দশলক্ষঞ্চ 
পুক্রাণা” পৃথুকীর্ত্যাদযো বরাঃ॥! 
ৃথৃকীর্তিঃ পৃথুজযঃ পৃথুদানঃ 
পৃথৃশ্রবাঃ পৃথৃশ্ববসো হভূত্তম 
উশন তমসো ভব | তৎুপু, 
ল্রঃ শিতধু নাম শ্রীরুঝ্মকবচ স্ততঃ 
) শিতযু নাম স্থানে শ্বেতউর্ণাধু- 
রিতি চ পাঠঃ। রুক্নেযুঃ পৃথ্রু- 
ক্নশ্চ জ্যামঘঃ গালিতে। হরিঃ 
|| শ্রীরক্সকবচস্যৈতে বিদর্ভ 
জ্যামঘাত্তথ। ; ভার্ধ্যাযাঞ্চের 
সৈব্যাযা" বিদর্তাৎ ক্রথ কৌশি- 
কৌ! রোমপাদো রোমগাদা- 
ক্র বভে। ধূতি স্তথ|। কৌশি- 
কস্য চিদিঃ পুক্রো তত শ্চৈদ্যো 
নৃপঃ কিলঃ | অস্তিঃ কিলস্য 
পুজো ইভূ জন্তে বৃঝ্িঃ সৃতঃ 
স্ৃতঃ| বুঝেম্চ নিবৃতিঃ পুজো দ- 
শার্ছে নিবৃতে স্তখা ॥ দশাহস্য 
স্থুতো৷ ব্যোমো জীমৃতশ্চ তদ- 
ভ্াজঃ| ব্যোমস্থানে ব্যাম। ইতি ট 
গাঠঃ। জীমৃতাছিকতি জরজ্ঞে ত 
তো ভীমরথে৷ হভবৎ॥ ততো 
মধ্রথো জজ্ঞে শঙ্গনি স্তস্য চাত্স- 
জঃ। ক্রত্তি শঙ্গনেঃ পুক্র স্তস্য 
দেবমতঃসুতঃ || দেবক্ষত্রে। দে- 

সোমব" 

| বমতাদেবক্ষত্রান্ধূঃ স্মৃতঃ। জ- 
রুব'শে। মধোঃ পুজো। হৃনুষ্চ জ- 
রুবণ্শতঃ11 পুরুহোত্রো হানোঃ 
পুল্রে। অণশুশ্চ পুরুহোত্রতঃ 
সত্বশ্রুতঃ সুতশ্চাণশো! রেতে ৰৈ 
সাত্বতা নৃপাঃ 01) ভজিনো 
ভজমানশ্চ সাত্বতাদন্ধকঃ সুতঃ 
| মৃহাভোজে। বৃঝ্দেব্যা মন্যো 

দেবাবৃধো হভৰৎ্| নিমি বৃকী 
ভজমানাদশ্মতাজিত্ত স্থৈব চ ! 
অশ্মভাজিৎস্থানে অযুতাজিৎ, 
ইতিচ গাঠঃ1 শতজিচ্চ সহস্- 

। জিও বদর দেবে! বৃহস্পতিঃ।। ম- 
হাভোজাতুভোজো হভূত্বৃষেঃ 

শ্চৈৰ মিত্র কঃ। জুধাজিৎ স* 
জ্ঞক ভ্তন্মাদনযিত্র শিনী তথা 
| অনমিত্রস্য নিয়ে! হভূঙ নি- 
মনা সত্রাজিতো৷ ভব । প্রসে- 
নশ্চাপরঃ খ্যাতো হানমিত্রাচ্ছি- 
নি ভথা॥। শিনেস্ত সত্যকঃ পুক্রঃ 
সত্যকাৎ সাত্যকি স্তথা। সাত্য- 
কেঃ সঞ্জষঃ পুজরঃ জণিশ্সৈব ত- 
দাত্সজঃ 1 জণে ধূগন্ধরঃ পুল 
স্তে শৈনেষাঃ প্রকীর্তিতাঃ। ঙ্গণি 
স্থানে লি রিতি চ পাঠঃ 1%। 
অনমিত্রাম্যে। বৃষিঞ শ্বকন্ক শ্চি- 
ত্রক স্তথা।॥ চিত্রকঙ্থানে চিত্র- 
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সোনব" 

কৎ ইতি চ পাঠঃ) শ্বফক্কাঙ্চেব | 
গান্দিন্যা মক্ডুরো বৈষুবো। হভ. 
বু! উপমদ্গু রথাক্রুরান্দ 
বাদ্য স্ততঃ স্মৃতাঃ 1 দেববানু- 
পদেবস্চ অক্র্রস্য জুতো স্মৃতৌ 
৷ পৃথ বিপৃথু শ্িত্রস্য চান্ধকস্য 

শুচিও- ল্যৃতও। 'হঙ্গরো তজমানস্ত 
তথা কম্বলবহি্ষঃ। ধুষ্টস্ত জজ 
রাজ্জজ্ঞে তক্মা্ কাপোতরোম- 
কঃ।1 তদাত্সজে| বিলোমা চ বি- 
লোন্ন স্তঘুরুঃ স্মৃতঃ ; তস্মাচ্চ দূ. 

ন্দভি জ্জজ্ পুনর্থস রতঃ জুতঃ ॥ | 
তস্যাৃক শ্চাহুকী চ কন্যা চৈবা- 
₹ুকস্য চ। দ্েবক শ্চোগ্রমেনশ্ট । 
দেবকাৎ দৈবকীত্বভূ্ধ 1 বৃক-। 
দেবোপদেব। চ .সহদেবা মুর-। 
ক্ষিতা। শ্রীদেবী শান্তিদেবী চ. 
বনদেব উবাহত ত3) দেবশ্চাশু- | 

গদেবশ্চ সহদেবা সুতৌ স্মুতৌ 
উগ্রমেনন্য কণ্গে। ইভূভ সুনা-। 
মাঢ বটাদঘঃ1] _বিদূরথে তজ-। 
মান।চ্ছর শ্চ।ভূঘিদু টাও শুর | 
রে ইতি চ গাঠঃ। শৃর। 

নিতে রে পরত 

সোমবৎ 

শরাছৈ দেবমীচুষঃ! দশপুজ: 
মারিষাযা* বসসদেবাদযো হভ- 
বন্॥ পৃথা চ শ্রুতদেবী চ আ- 
তকীর্তিঃ শ্রচ্তশ্রবাঃ! রাজাধি- 
দেবী শুরাচ্চ পৃথা" জস্তেঃ সুতা 
মদাৎ্ 1! স। দত্ত! হৃম্তিনা পাণ্ডে। 
স্তপ্যা* ধর্ম্ম(নিলেন্দ্রকৈঃ1 যৃধি- 
চিরে। ভীম পাথোঁ“ নঙ্গলঃ সহ- 
দেবকঃ] মাজ্যা* নাসত্য দসা- 
ভ্যাৎ স্ৃস্ত্যা" কর্ণ পুরা হভবৎ 
আ্তদেব্যা* দৃস্তবক্র" জজ্ঞে বৈ 
বৃদ্ধশশ্মণঃ 1) সন্তর্দনাদঘঃ প- 
থর শ্রুতকীর্ত্যাঞ্চ কৈকষাৎ্। রা- 
জাধিদেব্যা" বিন্দশ্চ অনুবিন্দশ্চ . 
জজ্ঞিরে 1 আ্ুতশ্রব। দমঘো- 
বা প্রজজ্ঞে শিশুপালকঃ । 
পৌরবী রোহিণীভার্য্য। মদিরা- 
নকদুন্দুতেঃ | দেবকী প্রমুখ! 
ভদ্র] রোহিগ্যা * বলভদ্রকঃ 

সারণাদ্যাঃ শঠ শ্চৈৰ ব্লেবত্যাৎ 
বলভজতঃ॥ নিশঠ শ্চোনুকে। 
জাতো দেবক্যা* ষট্ চ জঙ্ঞিরে 
। কীর্ভিমাণ্শ্চ সুষেণশ্চ উদ্বার্য্যে। 

স্যাপ শদীসুভঃ॥ প্রতিক্ষত্রস্ত : ভদ্রসেনকঃ 0 খজুদাসে। ভদ্র- 
৪ যযন্তে।জ অদাত্সজঃ 7. 
হদকশ্চ স্বযস্তোজ।ৎ কতবন্মা। 

দেবঃ কণ্ন এবাবধীচ্চ তান্ ! 
সনর্যণঃ সগ্তনে। হ ভুদক্টমঃ ক্লষঃ 

তদাতজঃ]। দেব শতধনুশ্চৈব | এব চ।) যোডশ স্ত্রীমহযাণি 
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সোমব, 

ভার্ষ্যাণাথশাতবন্ হরেঃ। রুঝিি- 
ণী সত্যভামা চ লক্ষণ চারুহা- 
সিনী॥ শ্রেষ্ঠ জান্থবতী চাট 
জজ্জিরে তান্ বভূন্ সুতান্ | 
প্রদ্যুয় শ্চারুদেষ্শ্চ প্রধানাঃ 
শাস্ব এব চ1| প্রদ্যন়াদনিরুদ্ো 
ইভূল্সনস্বিন্যা* মহাবলঃ॥ মন- 
শ্বিন্যা" স্থানে কঙ্গদ্মন্যা মিতি 
পাঠঃ) অনিরুদ্ধা সুভড্রাষা 

পোমবৎ 

ভব! সভানবস্থানে স্বভাব* 

ইতি স্ুতারণ ইতি চ কালঞ্জষ 
স্থানে কালানল ইত্যপি পাঠঃ ৷ 
কালঞ্যাৎ সৃঞ্জষে। হভূঙু সূর্জ- 
যা পুরঞ্জধঃ!; জনমেজয স্ত- 
ত শ্চাভূঙ্, মহাশাল স্তদাত্মজঃ 
। মহামনা মহাশালাদুশীনর 
ইতি স্মৃতঃ 1 উন্শীনরাচ্ছিবি 
জজের বৃষদর্তরঃ শিবেঃ সুতঃ | ম. 

বজে। নাম জুতো ২ভবৎ্1। প্র. 
তিবাহু বঁজসুত শ্চারু স্তস্য সু- | 
তো। ভব | বহি শ্চারোঃ জু-) 
তো৷ জজ্ঞে বহে ভার্গে হভবৎ্, 
সুতঃ॥ ইত্যত্র বিত্ত তূর্বসো 
বশঃ ইত্যাদ্যপাদে পাঠঃ 0 ভ- 
গাড্ভানু রভূৎ পুজে। ভানোঃ পু. 
ল্রঃ করন্ধমঃ! করন্ধনস্য মরুতে। 
দ্রুহ্থো। বশ” নিবোধ মে ফা ] 
ক্রহোস্ত তনধঃ সেতু রাবদ্ধাশ্চ | 
তদাক্সজঃ। আবদ্ধস্যৈব গান্ধা- 
রো ঘন্মে। গান্ধারতো৷ হভবৎ 1 

আবদ্ধ স্থানে আরদ্ধ ইতি আ- 

হামনো জাতিভিক্ষোঃ পুজো 
হভূভূ জধদ্রথঃ 1 হেমো জয- 
দ্রখাজ্জজ্ঞে স্ুতগা হেমতো হ- 
ভব ৷ জধদ্রথস্থানে রুষদ্রথ 
ইতি চ পাঠঃ। বলিঃ সুতপসে! 
জজ্ঞে অন্তর বঙ্গ কলিঙ্গকাঃ ॥ 
শুক্ষ পৌগুাশ্চ বালেব। অনপা- 
নস্তথাঙ্গতঃ। অনপানাদ্দিবিরথ 
স্ততো ধম্মরথো হভবৎ" রোম- 
পাদে] ধন্মরথাচ্চতরঙ্গ তদাত্স- 
জঃ। পৃথুলাক্ষঃ সুত স্তস্য চন্পো 
ইভূঙ পৃথুলা ক্ষতঃ | চল্পপুক্রস্ত 
হ্্য্যঙ্গ স্তস্য ভদ্ররথঃ সুতঃ। বু- 

বর ইতিচ পাঠঃ, ঘৃতত্ত ঘর্মম- 
পুলো ইভূদ্দুর্দামশ্চ যৃতস্য তু? 
প্রচেতা দূর্দমস্যৈব অনো ধর" 
শৃণুষ্ব মে 1% 1! অনোঃ সভা- 

হতকর্মা। সুত স্ত্য বৃহস্তান্থু স্ত- 
তো হতবত! বৃহন্মনা বৃহন্ডানে। 

স্তস্য পুজে৷ জষদ্রথঃ। জধযদ্রথ- 
স্য বিজষে। বিজযস্য ধৃতিঃ সুতঃ 

নবঃ পুত্র স্ুস্মাৎ কালঞযো ২- ॥ ॥ ধৃতে ধ্ তব্রতঃ পুভ্রঃ ত্য কর্ম 
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যেোমব, 

ধৃতব্রতাৎ। তস্য পুক্র ভুধিরথঃ 
কর্ণ স্তস্য সুতো হভবশ | বৃষ- 
সেনস্ত কর্ণন্য পুরুবণ্শ" শৃণুষ্ব মে 
| ইত্যাদি গারুডে ১৪৪ অধ্যাষঃ 
|1% 1] হরিরুবাচ। জনমেজষ- 
শ্চ পুরোশ্চ মনন জর্নমেজ- 
যা! তস্য পুজ। শ্চাভষদঃ স্বস্থু 
শ্চাতদাত্মজঃ॥ স্বসুস্থানে সদ্য 
রিতিচ পাঠঃ জুদ্যো ধরৃগতঃ 
পুল্রঃ স'ষাতি স্তস্য চাত্সজঃ | 
ব্সজাতিশ্চ সণ্যাতে রৌদ্রাশ্ব 
শ্চ তদাত্সজঃ। বতসজাতিস্থানে 
বর্গজাতি রিতি চ পাঠঃ] খতেষুঃ 
স্থগুলেযুশ্চ কক্ষেযুশ্চ কতেযুকঃ 
1 জলেুঃ সস্হতেযুশ্চ রৌদ্রাশ্ব 
স্যসূত। বরাঃ রূতিন [বঃ রুতে- 
যোশ্চ তদ্য প্রতিরথঃ স্ুতঃ। ত- 
স্য ষেধাতিথিঃ পুর স্তর্বসে। রৈ. 
'নিলঃ সুতঃ। এনিলস্য তু দুন্স- 
স্তে। ভরত স্তষ্য চাত্মজঃ। শঙ্গস্ত- | 

লাষা* সণ্জজ্ঞে বিতথে। ভরতা- 
দভূ1 বিতথস্য মন্থ্যঃ পুজো 
মন্যো শ্চৈব নরঃজুতঃ! নরস্য 
সপ্কুতিঃ পুভঃ সুপন্ধিঃ সংক্ৃতেঃ 
স্ুতঃ 1 জুসন্ধি স্থানে গগশ্চি 
ইতি পাঠঃ গর্গাদমন্যুপুজে। 
বৈশিনি স্তস্য ব্যজাযত। অম. 

মোনব, 

ন্যু স্থানে ভূমন্যু রিতি চ পাঠঃ | 
ভুমন্যোশ্চ মহাবীর্ধ্যাদুরুক্ষষঃ 
সুতো খ্ভ ইভবও |] উরুক্ষষা ত্র- 
য্যারু(ণি বু হৎক্ষত্র চ্চ মন্থ্যুজাৎ 
 সুহোত্র স্তস্য হস্তী চ অজনীঢ 
দ্বিমীটকৌ | হস্তিনঃ পুরুমীঢ- 
শ্ক্ছো খভূদজমীঢতঃ কন্বা- 
ম্মেধাতিথি জরজ্রে যতঃ কাদ্বায- 
ন। ছিজাঃ 11 অজমীঢাঘুহদিস্ু 
স্ত পুত্রশ্চ বৃহদ্ধন্থঃ। বৃহৎ" 
কর্ম্ম। তস্য পুত্র সত্য পুলে। জয- 
ড্রথঃ 1 জধদ্রথাদ্বিশ্বজিৎ সে- 
নজচ্চ তদাতক্সজঃ ! কুচিরাশ্বঃ 
সেনজিতঃ পথুসেন স্তদাত্বজঃ || 
পারস্ত পৃথুসেনস্য পারান্ীপো 
ইভবমুপঃ নীপস্য সমরং পুত্রঃ 
সুর্ৃতিস্ত ততো হভবগু 1 বিভু।- 
জঃ সুক্ূতেঃ পুজো! বিভাজাদ- 

নুহে। হভবৎ! ক্ত্যা” তস্মা দক্ষ. 
দত্তে। বিশ্বকসেন অদাত্মজঃ 1 
যবীনরে দ্বিমীঢদ্য ধুতিমাস্চ 
ঘবীনরাৎ্। ধুতিমতঃ সত্যধৃতি 
দু টনেমি স্তদাত্মজঃ | দৃঢনেষেও 
সুপার্শে ইতৃৎ, সুপার্্াৎ সন্নতি 
সথা। ফতত্ত টস্গতেঃ পুক্রঃ কতা - 

দুগ্রাযুধো হভবঙ | উগ্রাষূধাচ্চ 
ক্ষেম্যো হভুদস্থরীষ সতাক্সজঃ1 
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মোমব্ৎ 

পুরগুষ সূষবরীযা ₹ তস্য পুজো । 
বিদূুরথঃ ॥ অস্ব্রীষ স্থানে সুখী, 
র ইতি চ পাঠঃ1; অজমীটঢাগ্ন 
লিন্যাঞ্চ নীলো নাম জুতে। ইভ-। 
বৎ। নীলাচ্ছাস্ত রভূৎ পুজঃ | 
স্লুশাস্তি স্তস্য চাত্সজঃ ] সুশা- | 
স্তেস্চ পুরু জতো হক স্তপ্য-স্- 
তে৷ হভবত! অকর্স্য চৈব হ্্য্য- 
শ্রে। হর্য্যশ্বানূদ্শীলো হভবঙ্ড 1 
যবীনরে। বৃহদিষুঃ কম্পিল্যঃ স্ 
গুয স্তথা! পাঞ্চাল মুর্গলাজ্জ 
জে শরদ্বাণআস্য চাতসজঃ 1 তস্য 
চাত্বজ স্থানে বৈষুবো মহান ই-। 
তিচ পাঠঃ1 দিবোদাসে। দ্বিভী-: 
যশ্চ অহল্যাধা" শরদ্ধতঃ! শত 1- ৃ  
নন্দে। ভব, পুজং রা ডা 
স্ুতঃ11রূপঃক 
শ্যা” বীর্ব্যহানিতঃ। ১৭ 
রুপী জজ্ঞে অশ্বথামান মুত্তমণ)] 
দিবোদাপানিত্রযুশ্চ মিত্রযো, 
শ্যবনো হ টি দাস শ্চযব 
নাজ্জন্ডে সৌদাস স্তপ্য চাত্সজঃ 
1! সহদেব স্ত্য পুত্রঃ সহদেবাতু, 
সোমকঃ! জন্তস্তসোমকাজ্জ- 
জ্ঞে পৃষতশ্চাগরে। মহান্ ॥ 
বতাৎ দ্রপদো জজ্জে ধৃটদুয় 
সততে। ভব | দ্যা: ধ্. 
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সোমবৎ 

উকেতু ধরঁক্ষে হভুদজমীঢতঃ | 
খা সন্বরণে! জজের ঈ্গরঃ সং 

্বরণাদভূণু। ৪ পরিক্ষিত 
৷ শু শ্ৈবন্ত [311 আুধ- 
| নুষঃ রা টস চ্যবনে! 

হভূৎ স্রহোত্রতঃ। চ্যবনাৎ, 

ক্লুতকো জজ্জঞে অথোপরিচরে। 
বন্গুঃ11 বৃহ্দ্রথশ্চ প্রত্যগ্ঃ স- 
ত্যাদ্যাশ্চ বসোঃ স্তাঃ। বৃহদ্র 
থাৎ হৃশাগ্রশ্চ জশাগ্রীৎ খষ- 
ভে| হভবশ 1 খষভাঙ পুষ্পবা* 
সশ্ম'জ্জঙ্জে সত্যহিতো৷ নৃপঃ ! 

সত্যহিতাৎ্, জুধন্বাভূজ্জরুশ্ঢৈ 
ন্ুধন্বতঃ]| জত্ুস্থানে জন্তরিত 

চ পাঠঃ | বুহদ্রথ।জ্জরা সন্ধঃ 
সহদেব ভদাতাজঃ। সহদেবাচ্চ 
মোমাপিঃ সোমাগেঃ আ্রভবান 
স্ৃতঃ1 ভীমসেনঃ প্রসেনী চ 
শুন্তমেনো হপরাজিতঃ। প্রসে- 
নস্থানে উগ্রমেন ইত চ পাঠঃ ॥ 
জনমেজব শ্চান্যোহভূজ্জতোস্ত 

স্লরথো ইভবত |! বিদুরথস্ত নু 
রথাৎ সার্ভৌমো বিদুরথা ৩ 7 
জযতসেনঃ সার্থভে ঠানাদরাধীত 
স্তদাতবজঃ॥ অযৃতাযু স্তপ্য পুত্র 
স্তন্য চাক্রোধনঃ সুতঃ! অক্রো- 
ধনস্যাতিথিশ্চ খক্ষে। ইভূদতি- 



৬৩৩৭ 
সোমব* 

থেঃ সুৃতঃ | খক্ষাচ্চ ভীমমেনো 
২ভূদ্দিলীপো ভীমমেনতঃ! প্র. 
তীপে। ২ভূদ্দিলীপাত্ দেবাপি 
্ত প্রতীপতঃ ॥ শান্তুন নুশ্চৈব বা 
স্বীক স্ত্রষ স্তে ভাতরো নৃপাঃ | 
বাক্রীকাত্ সোমদত্তো হতৃৎ 
ভুরি ভূ রিবা স্ততঃ॥ শলম্চ 
শীস্তনে। ভী্ো। গঙ্গাযা” ধা- 
ন্মিকো। মহান্। চিত্রাঙ্গদ বিচি- 
ত্রৌ তু সত্যরত্যান্্ব শান্তনোঃ1! 
বিচিত্র বীর্ধ্যভার্ষ্যে তু অন্বিকা- 
যালিকা তযোঃ ] সিরা 
পাও্ঞ্চ তদ্দাস্যা হিদুর স্তথা |! 
ব্যাস উত্পাদযামাস গান্ধার্যযাৎ 
ধৃতরা্টুতঃ! শত, পুত্র দূর্য্যো- 
ধনাদ্য* পাণ্ডোঃ পঞ্চ প্রজজ্ঞি- 
রে।! প্রতিবিন্ধাঃ স্ুতঃ সোমঃ 
শ্রতকীর্তিস্ত চাজ্জনাত। শতা- 
নীকঃ ক্রতকন্ম্মা দ্রৌপদ্যা” পচ 
বৈ ক্রমাৎ 1 যৌধেষী চ হিডিস্বা 
চকাশী চৈব সুভদ্রিকা॥ বিজ- 
ষ। বৈ বেণুমতী পঞ্ভ্যন্ত স্ৃতাঃ 
ক্রমাৎ |! দেবকো ঘটৎকচশ্চ 
অভিমন্যশ্চ সর্থশঃ। সুহোত্রে। 
নিরমিত্রশ্চ পরিক্ষিরভিমন্যজঃ 
1 অত্র অহোত্রো নিরপত্র- 
ষ্টেতি ভূতীযচরণে পাঠঃ ॥ জ 

(সোমবন্ছঃ 

সোষৰ 
নমেজযশ্চ ততে! ভবিষ্যাষ্শচ 
ন্পাঞ্চণু। ইতি গারুডে ১৪৫ 
অধ্যাষঃ | 

পু" শ্বেতখদিরঃ 1 
কট্ফলঃ ১ ইত্যমরমেদিনীক- 
রৌ।! করঞগ্জঃ1 ইতি জটাধরঃ 1 
রীঠাকরঞঃ1 ইতি রাজ নির্ধন্ঃ 

' সোৌষবলরী স্ত্রী সোমলতা।। তৎ- 
পর্যযাযঃ! ত্রাঙ্মী২ মৎস্যাক্ষী ৩ 
বধস্থা ৪1 ইত্যমরঃ 1 চত্বারি 
সোমলতাষা*। ত্রহ্মীশাক ইতি 
কেচিৎ! অতিপবিভত্রত্বেন ত্র- 
ন্ষণঃ প্রিবত্বাৎ ব্রঙ্গণো ত্রাহ্ণস্য 
ব! ইফণ ত্রাহ্গী ঝঃ নঞ। নির্দি- 
ষ্*ব্যভিচরতীতি মনবজ্জীনি- 
তি নিষেধাভাবে নে। লোঁপৌ- 
তাবিতি নস্য লোপঃ ণিত্তে ব্রি- 
রিতি বৃদ্ধি যিত্বাদীগ্ অনিত- 
শ্েত্যুক্তে ৭ি্বাীভাব বিবক্ষষ। 
বৃদ্ধযভাবে ব্রহ্ম চ। ত্রাঙ্গী বয- 
স্কা মতস্যাক্ষী ত্রহ্গীচ সোষব- 
ল্ররী। ইতি বাচস্পতিঃ] মৎ- 
স্যাক্ষিতুল্য না ও মণ্সা- 
ক্ষী বযে! যৌবন" তিষ্ঠত্যনযা 
বষওস্তা ভিদাদিত্বাৎ ওঃ মধ্য 
বিসর্গ মনীষ দিস্বাত্ বিসর্গ- 
লোপে নির্বিদর্গ। চ। সোমেন 



৬৩৩৮ 
সোমবা সোমতু 

যাগার্থ ম্গাভেতি সোমবল্পরী | ভূগুবারে তৃতীযক"1! শনাবা- 
 অর্থপরত্বাত্ ইন্দুব্পরী চন্্রব-1 দ্য* তথা টান্ত* রাত্রৌ কাল" 

ল্লরী ইত্যাদ্যপি। বল্লর্য্য লতা- | বিবজ্ঞযেৎ্।! ইতি জ্যোতিঃ 
পরত্বাত সোমবলী সোমলতা | সাগরঃ ॥ 
সোমবলিক। ইত্যাদ্য পিপাঠঃ 11 সোমবিক্রধী পুণ সোমলতারস- 
ইতি ভরতঃ 1! বিক্রষকর্ত|। ৷ যথা। পাপো হি 

সোমবলিক। স্ত্রী সোমরাজী 1 | সোমবিক্রধী। ইতি মলমাস- 
 ইত্যষরঃ। সোষলতা॥ ইতি; তত্বেআশ্বলাযনব্রাহ্ষণণ 1! 
ভরতঃ 1! সোমবৃক্ষঃ পু* কটফলবৃক্ষঃ। ইতি 

সোমবল্লী স্ত্রী গুডূচী। ইত্য রুমাল শবেতখদিরঃ। ইতি 
মরঃ11 সোমলতা। ইতি তট্রী | রাজনির্ধন্ঃ | 
কাযা" ভরতঃ! পোমরাজী। | সোমশকল। স্ত্রী শশাওুলী 
ইতি শব্দরত্বাবলী!! পাতাল- | ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 চন্দ্রখণ্ড- 

গ্ররুডী॥ ত্রাঙ্গী| সুদর্শনা :; বিশিষ্টাচ 1 
ইতি রাজনির্ধণ্টঃ | মোমস*্জ্র" ক্লী কপূর"! ইতি 

মোমবারঃ পু সোমস্য ভোগ্য- | রত্বুমাল! | 
দিন"। চক্্রবাসর" যথা । সে- 1, সোমসারঃ পু” শ্বেতখদিব্রঃ । 
মবারেগ্যমাবাস্যা আদিত্যাহে | ইতি রাজনির্ধন্টঃ || 
চমপ্তমী। চতুর্থী ভৌমবারে চ ; সোমসিদ্ধান্তঃ পু* বুদ্ধতেদঃ । 
অক্ষযাদপি চাক্ষয1।॥ ইতিতি-| ইতি জটাধরঃ।| জ্যোতির্গ্থ- 
খ্যাদিতত্' 10 তদ্দিবীয | বিশেষশ্চ | 
বারবেল। যথা? রবৌ ব্য" ; সোমসিদ্বান্তী পু* সোমসিদ্ধা- 

 চতুঃ পঞ্চ মোমে সপ্ত দ্ধ" তথা | স্তবেত্ত।  সোমসিদ্ধান্তশব্দা- 
| ইতি জ্যোতিঃসাগরসারঃ ॥ 0 দিন প্রত্যযেন নিষ্পন্নঃ || 
তদ্রাত্রৌ কালবেলা যথা। রবৌ || সোমসিন্ধ্ঃ পু" বিঝুঃ। ইতি 
ষষ্ঠ” বিধো বেদ* হজবারে দ্বি- | ত্রিকাগুশেষঃ 1 

_ ভীষক”। বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ) মোমসুৎ্, পু" যাগে দোমলতা- 

শা কিসে শী শিিশাশশীশীশাশ্পিশীঁও ০ শিস 
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ফোমেশব মোলুষ্ো 

রসক্ষেপকর্ত।। সোমে সুঞ ই. ূ  গিরিঃ স্মৃতঃ! মোমেন তত্র স" 
ত্ানেন সোমশবপূর্বক জুধা-; স্থাপ্য স্বনাম্ন] লিঙ্ক মুত্তম* 11 
তোঃ কিপ্প্রত্যষেন' নিষ্পম্নঃ1 | বর্ষাণান্ত সহস* বৈ স্বশাপশা 
ইতি পিদ্ধা স্তকৌমুদী |. নিবৃত্তযে! ততঃ ক্ষযাদ্বিনিমক্ত 

সোমসুত] স্ত্রী নর্দদানদী। ইতি] ভজন! চ পরিগ্ুতঃ ॥ স্বক* 
রাজনির্ধন্টঃ।| বুধে পু* |! তেজ বল” গ্রাপ্য তুষ্টাব থি- 

সোমসুত" ক্রী প্রণাল। তত্তু ; রিজাপতি"। সোমেশ্বরাচ্চ ব- 
শিবলিঙ্স্থগৌরীপটউ্জলনির্গ, | রদ মাবিভূতি*ব্রিষস্বকা ইতি : 
মস্থান”! যথা । শিবপ্রদক্ষিণে | বারাহে সোমেশ্বরাদিলিঙ্গমহি- 
মন্ত্রী অর্ধচন্রক্রমেণ তু। সব্যা- | মাবমুক্তিক্ষেত্রত্িবেণ্যাদিমহি- 
সব্যক্রমেণৈব সোমস্ুত্র" নল-) মনামাধ্যাযঃ || 
জ্বযেত]॥ সোনত্তত্র জলনিঃ । সোমোভ্ভবা জ্ত্রী নর্শদানদী ? 
সরণস্থান"। ইতি তন্ত্রঘারে সা- 1 ইত্যমরঃ॥ সোমজাতে তরি 1 
মান্যপুজা পদ্ধতিঃ | সোল: পু* সোলুষ্ঠন"। ইতি 

সোমক্ষষঃ পু" অমাবাস্যা। ইতি ; হলাধুধঃ | 
মহাভারতে দানধর্মমঃ |! মোলুন* ক্রী স্তৃতিপূর্বকদূর্ধাদঃ 

সামাখ্য* ক্্ী রক্তকৈরব"। ইতি | যথা! দুর্বাদঃস্য দু্ালস্তস্ত- 
ত্রষঃ স্তৃতিপূর্বকঃ। সোল্লন* রত্বমাল। |] 

সোমাভ। স্ত্রী চ্দ্রাবলী। ইতি | সনিন্দস্ত য স্তত্র পরিভাষণ* 1! 
তক্তিরমামৃতসিন্ধুঃ ইতি জটাধরঃ ॥ 

সোমালঃ ত্রি কোমলঃ। ইতি; সোলুঞটোক্তিঃ স্ত্রী সব্যঙ্গোক্তিঃ 
হেমচন্দ্রঃ |যথ।! উপনাষক মানেতুপ 

সোমাহঃ পু" মোমবারঃ। ইতি । প্রেষিতা* তদুগভো গলপ্তচন্দ- 
জ্যোতিষ্* | _ মাদীন্ বাপীন্নানব্যাজেন গে: 

সোমেশ্বরঃ পু" কাশ্যাৎসোম-1 পযস্তী" দৃতী” প্রতি সোল্লঞো- 
কতৃকিপ্রতিষ্িতশিবঃ! যথা |] ক্িরিষ নিতি নিঃশেষচ্যুতচ- 

_শিবকপাধিষিতস্ত শিবকপো ॥ ন্দন মিতি শ্লোক ব্যাখ্যানে 
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সৌগতি সৌজন্য 

 কাব্যপ্রকীশটীকায।” মহেশ্বর-] সৌগন্ধণ ক্রী কভৃণণ। যথা? 
ন্যাষালক্কারঃ ] সৌগন্ধিকঞ্চ সৌগন্ধ* রামক- 

সৌকরঃ ব্রি সুকরমস্বন্ধী। হবে গুরকে তৃণে। ইতি শবরত্বা- 
স্ুকরশব্দাৎ কপ্রত্যষেন রা বলী।! সোভনগন্ধযুক্তে ত্রি | 

জপ সৌগন্ধিকণ ক্লী কতৃণণ॥ কলা, 
মৌকরিকঃ পু* ব্যাধঃ সিকারী-; রণ) ইত্যমরঃ ॥ পদ্মরাগমণিঃ। 
ইতি ভাষা! ইতি কেচিৎ॥ || ইতি মেদিনী || নীলোৎপলণ। 

 সৌকর্ষ* ক্রী অনাযানঃ সু! ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
করস্যক্রিযা। ইতি বিশ্ব] | সৌগন্ধিকঃ পু* গন্ধকঃ। ইত্য- 

শৌখতপ্তিকঃ ব্রি বৈতালিকঃ ৷ মরঃ11 স্গন্ধব্যবহারী! গন্ধী- 

যথা! বৈতালিকা বোধকর] | তি হিন্দীভাষা। ইতি মেদিনী ৷ 
অর্থিকাঃ সৌখস্ুপ্তিকাঃ। ইতি ; সৌগন্ধ্য" তরি তগন্ধদ্রব্য"! স্- 
হেমচন্দ্রঃ 1] গন্ধস্যভাব ইতার্থে সুগন্ধশ- 

সৌখিকঃ ত্রি জুখার্থী। সৌকীন | কাৎঝ্যপ্রত্যযেন নিষ্পন্ন॥ 
ইতি ভাষা! ইতি মহাভারতে | সৌগন্ধিকা স্ত্রী পদ্মভেদঃ1 ইতি 
রাজধন্মঃ ॥ মহাভারতে বনপর্ব 1 

সৌখ্য" ক্রী সুখ”! ইতি হেম-। সৌচিঃ পু সৌচিকঃ! ইতি শব্দ- 
চন্দ্রঃ 1; অকিঞ্চিদিপি হর্বাণ | রত্বাবলী ॥ 
সৌখ্যে দু'£খান্যগোহতি ॥ ই-: সৌচিকঃ পু* সুচীকর্ম্মোপজীবী 
ত্যমরটীকাযা" ভরতঃ1| সুখত্ব: দ্ররজী ইতি ভাষা! তঙুপর্যয- 
| সুখস্যভাবঃ ইত্যর্থে ফ্যপ্রত্য-। যঃ! তুন্নবাষঃ ২1 ইত্যমরঃ1। 
যেন নিষ্পন্ন* 1! স্ুচিকঃ৩ সৌচিঃ৪ স্থুত্রভিৎ্ ৫ 

সৌগতঃ পু* বুদ্ধবিশেষঃ ৷ তৎ- 1 ৫! ইতি শব্রত্রাবলী ॥৷ 
পর্যযাষঃ| শুন্যবাদী ২) ইতি | নৌজন্য* ক্রী সুজনতা। যথা! 
হেমচন্দ্রঃ 11 সৌজন্য" বরব্শজন্ম বিভবো 

সৌগতিকঃ পু” বুদ্ধবিশেষঃ ॥ দীর্ধাধু রারোগ্যতা বিজ্ঞন্ 
ইতি কেচিৎ।॥ বিনাষত্ব মিক্রযবশঃ সৎপাত্র- 



৬৩৪১ 
সৌত্রাম 

দানে রুচিঃ। সনম্ত্রী মুসুভঃ | 
প্রিষ! প্রিষতম]1 ভক্তিশ্চ নারা' 
যণে সৎ্পুণ্যেন বিন। ব্রযোদ- 
শগুণাঃ স“সারিণা” দুর্লভাঃ | 
ইত্যন্তটঃ 1 

সৌপ্ডী স্ত্রী পিপ্ললী। ইতি শব্দ- | 
চন্দ্রিক। 1! 

সৌত্রঃ পু” ব্রীঙ্মণঃ! ইতি হেম- 
চক্দ্রঃ 1) নিষতপ্রযোগাভাব- 
ধাতৃবিশেষঃ | যথা । ধাতুন। 
মিহ সৌব্রাণা” দ্বিচত্বারিষ্শদী 
রিতাঃ! ইতি কবিকক্গপ্রমঃ || 

স্রত্রসশ্বন্ধিনি ত্রি 1! 
সৌত্রামণী স্ত্রী যাগবিশেষঃ 1 
যথা! অথ সৌন্রামণী ত্রিভি র- 
ধ্যাষৈঃ প্রক্রিফতে! স এত, 
মহাক্রতূ মপশ্যৎ্ সৌব্রামণী । 
মিতি আ্ুতেঃ। তত্র সুরা" স-| 
ন্বীযতে! তত্র মন্ত্ঃ! স্বাদীস্ত। 
স্বাদূন তীব্র” তীত্রেণামৃতী। ম- 
মৃতেন। মধুমতী মধুমতা সৃ- 
জামি সগ্ড সোমেন সোমো।; 
স্যশ্বিভ্যা” পচ্যস্ষ সরস্বত্যৈ 
পচ্যস্বেক্্রায তত্রায়ে পচ্যস্ব || 
সৌত্রাঘণ্যাঃ খছিঃ প্রজাপতিঃ 
সুর! দেবত।॥ 'অনুষ্টুপৃছন্দঃ | 
ইতি যজরদম্য কাধৃশাখাযা" 

সৌদামি 
২১ অধ্যাযঃ11 বিস্তারস্ত তত্রৈ- 
ব ২১। ২২1 ২৩ অধ্যাযেষু 
জষ্টব্যঃ 1 ষাগক্রমস্তর কাত্যাষ- 
নসুত্রভাষ্যে দ্রক্টব্যঃ || 

সৌদামনী স্ত্রী বিদ্যুৎ্দঃ ইতি 
শব্দরত্রাবলী। অগ্মরোভেদঃ 
| বিদ্যন্ডেদঃ! ইতি মেদিনী 1! 

মৌদামিনী স্ত্রী, বিদ্যুৎ্ধ। ইত্য- 
মরঃ) তড়িভ্েদঃ)) অপ্সরে।- 
ভেদঃ! ইতি হেমচক্দ্রঃ |) দেশ- 
বিশেষঃ! ইত্যজবঃ11 ঞ% | সু 
দাম! এরাবত অ্তস্য ভ্রী সৌদা- 
মনী পত্থ্যা শীপ্ বৃদ্ধিশ্চ মনী- 
যাদিতাৎ্! শ্েতদিপঃ হামা 
চেতি এরাবত পর্যযাষে ত্রিকা- 
ওশেষঃ॥ খে হভ্* জগাম কা- 
ধন সরসম সৌদামনী লতাধা- 
মাস্ত"! জবলযমষমিব সরজঃ 
সরপসমমৌদামনীলতাধামা স্ত 
|| ইতি হরিপ্রবোধ যমকাৎ 
সৌদামিনীত্যপপাঠ ইতি মৃক্গ- 
টঃ! ইতি ভরতঃ | 1 জুদাম। 
নাল। তত্র ভব। সৌদামনী মা- 
লাকার। ইত্যর্থঃ1 দাম] পর্থ- 
তঃ তেনৈকদিগিতি সুত্রেণ অণ 
স্কটকমষগর্থত প্রাস্তভাগভব! 
হিবির্যুদতিস্ফুট। ভবতি। ইতি ্ 

৬২ 



৬৩৪২ 
সৌধ সৌপর্নী 

| শ্রীভাগবতে ১স্কন্ধীয ৬অধ্যা- | ত্যমরঃ1! রৌপ্য*। ইতি রাজ 
যে কালঃ প্রাদূরভূ কালে ত-] নির্ঘণ্ট] সুধাসস্বদ্ধিনি ব্রি)! 
ডিত্ সৌদামনী যথা ইত্যস্য; সৌধঃ পু” দুষ্ধপাষাণঃ; ইতি 
টীকাষা* ্রীধরস্বাধী || | রাজনির্ধন্টঃ 

সৌদায়ী স্ত্রী সৌদামনী! ইতি ৰ সৌধারঃ পু" নাট কস্য চতুর্শ- 
 শব্রত্ৰাবলী | ভাগৈকভাগঃ। ইতি কেচিৎ 
সৌদাধিক" ত্রি পিতৃমাতৃভর্- ; সৌধাল” ক্রী শিবমন্দির" । ইতি 

জললন্ধস্ত্রীধন"1 যথা কাত্য।- | কেচিও 1] 
যনঃ1 উঢযা কন্যযা বাপি প-। সৌনন্দ" ক্রী বলদেবমূষল* । 
ত্যঃ গিভূগৃহে হথ বা! ভর্তঃ | ইডি ত হেমচজ্দ্ঃ | 

সকাশাৎ পিত্রো হব | লন" সৌ-। সৌনন্দী' পু” বলদেবঃ। ইতি 
টা স্ৃতৎ || মৌদাষিক"। ব্রিকাগুশেষঃ |. 
ধন* প্রাপ্য স্্রীণা* স্বাতন্ত্য মি ! (সৌনিকঃ পু” পশুপক্ষিমাণ্স- 
ষ্যতে। নাতাশা বিভ্রযকর্ত।। তত্পর্যাষঃ। বৈ- 
তৈ দর্ভ"তৎপ্রজীবনণা মৌদা- ) ভর্থনকঃ২ মার্ণসকঃ ৩ কৌটি- 
ধযিকে সদাস্ত্রীণাৎস্বাতন্থ্যগরি- 1 কছ£৪1 ইতি হেমচক্্রঃ]) তাল- 
বর্ভিত"। বিক্রষে চৈব দানে ব্যশকারাদিরপি 1! 
চ যথেষ্টপস্থ! বরেস্বপ॥ সুদ।- | সৌন্দর্য্য" ক্রী সুন্দরত্ব*: শুন্দর- 
যেভ্যঃ পিতৃ মাতৃ ভ ভু জল মস | স্যভাঁবঃ। তগ্য লক্ষণ যখ। ॥ 

বদ্ধিভ্যা লব্ধ“ সৌদাঘিক” ।) অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ কানা যঃ সলিবে- 
ূ 

ূ 
আনৃশ“ন্য মনৈষ্ঠর্য্যৎ॥ ইতি | শে। যথোচিত"। জুঙ্লিষ্টঃ স- 
দাযতন্্ || দ্িবন্ধঃ স্যাৎ্ তত সৌন্দর্য্য মু 
রী ৰ . সৌদাসঃ পু* ই্কাঙ্গব্শীয অ- দাহ্ত"! ইত্যজ্জ লনীলমণিঃ। | 
ঘোধ্যাধিপতিঃ। অস্য নামাত্ত- ? সৌপর্ন* ক্রী নরকত"॥। শুট! 
র”] কম্মাবপাদঃ১ মিত্রসহঃ ২ ইতি রান্নির্ধন্ট৪] সুপর্ণনষ্ব- 
ৃ ইতি পুরাণ” |) ॥ দ্বিন ত্র 

চে পি 

যৌথ পুণজ্রী হাজসদন) ই- এ সৌপর্ী ভ্রী পাতালগরুভীলত।! 



৬৩৪৩ 
সৌ সেভাগ্য 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1! |] সৌভদ্রঃ পু" সুভদ্রাপুক্রঃ। ম. 
মৌপর্ণেষঃ পু” গরুডঃ। ইতি / চাভিমন্যুঃ। যথা! দৌভগে 

হেমচজ্জরঃ1! গাষত্র্যাদিচ্ছন্দা"। জৌপদেষাশ্চ সর্ঘ এব মহারথাঃ 

দি। যথা! বিনতাঘা ভব পুল; 1ইতি ভগবদগীতাযা*১ অধ্যা- 
দবৌ অরুণো গরুড ভ্তথা। প্র-। ষঃ1। জুভদ্রাসত্বন্ধিনিত্রি | 
ভাবত্যঃ স্ববারম্চ যবীষন্য স্ত- | সৌভদ্রেষঃ পু" বিভীতকবৃক্ষঃ॥ 
যো ন্মৃতাঃ | গামত্র্যাদীনি। ইতি শব্চন্দ্রিকা॥। অভিমন্যঃ 

চ্ছন্দার্ঁস সৌপর্ণেষানি পক্ষি-; 1স্ুভদ্রাষা অপত্যত্বাৎ 1! 
ণঃ। হব্যবাহানি সর্ব দিক্ষ, সৌভরিঃ পু* মুনিবিশেষঃ।যথ| 
সর্ণনযতানি চ॥ ইতি বহি; 1মীনান্ সুদৃতঃখিতান্ দূষ। দী- 
পুরাণে কাশ্যপীধব্শকখননা। [ নান্ মীনপতৌ হৃতে। কূুপঘ। 
মাধ্যাযঃ ৷ মসৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্য ক্ষেম 

মৌপ্তিক* ক্লী রাত্রিযুদ্ধ'] তত" | মাচরন্া ইতি শ্রীভাগৰতে ১০ 
পর্যযাযঃ। শিশারণ” ২ ইতি ক্কন্ধে ১৭ অধ্যাষঃ | 
জটাধরঃ|| রাত্রিযারণ” ৩11 মৌভাগিনেষঃ পু” স্ুতগাপুলঃ 
ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ॥ মহাভার-] 1 তৎ্পর্য্যাযঃ। সুতগাসুতঃ ২ 
তীষপর্থবিশেষঃ। যথা ।আদিঃ | 1 ইত্যমরঃ] জুভাগিনেষ সম্ব- 
সভ। বন বিরাট মথোদ্যমশ্চ ; দ্ধিনি তরি! 
ভীস্ে। গুৰ রবিজ মদ্রব সৌ-। সৌভাগ্য” ক্রী সিন্দুর"া। টক্কণঃ 
প্তিকঞ্চ! স্ত্রীপর্ব শান্তি রনুশা- | । ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ স্ুভগন্থ" 
সন নশ্বনেধ ব্যাসাশ্রমে। মুল || যোগভেদঃ) ইতি মেদিনী] 
যান দ্বিবাবরোহঃ]॥ ইতি মহা সচ বিক্ষস্তাদিসপ্তবিশতিষে।- 
তারতটাকা॥ স্ুপ্তনস্বদ্ধিনি ত্রি। গান্তর্গতিচতুর্থযোগঃ1 তত্র জা- 

সৌভ* ব্লী হরিশ্ক্দ্রপুর"। ইতি তফলণ।) সৌভাগ্যজন্ম। সুভ- 
ত্রিকাগশেষঃ 0 ভণ্তপর্ধ্যাযঃ 1; গে। মন্ষ্যঃ শ্লাধ্যো জনানা, 
কামচারিপুর* ২) ইতি জটা-| ধনবান্ গুণজ্ঞঃ। উদারচিত্তে। 
ধর |. | বলবান্ বিবেকী মহাভিমানী 

ূ 



সৌভাগ্য 
প্রযভাষণশ্চ॥ ইতি কোর্ঠীপ্র 
দীপঃ11%1] ব্রতবিশেষঃ। ষথা। 
অগস্ভ্য উবাচ! অতঃপর" মহা- 
রাজ সৌভাগ্যকরণ ব্রত*। *ণু 
যেনাশুড মৌভাগ্য* স্ত্রী পুৎসে! 
রূপজাযতে 1) ফান্তণম্য তু মাস: 
স্য তৃতীযা শুক্রপক্ষগা | উপা- 
সিভব্যা নক্তেন শুচিনা বত্য- 
বাদিন।1। সশ্রীকঞ্চ হরি" গৃজ্য । ৭ 
রুদ্র“ বা চোমযা সহ। যা শ্রীঃ না. 
গিরিজ। প্রোক্তা যে হরিঃ স. 
ত্রিলোচনঃ 1 এব" সর্েষু শা" 
ভ্রেষু পুরাণেষুচ পঠ্যতে। এত- 
স্মদন্যথ। যস্ত ব্রতে শাস্ত্র" পৃ. 
থকতয। 1 রুদ্রো জনানা” ম 
ত্যানা" বাচ্য* শাস্ত্র" ন তত্ভ- 
বেশ? 

উচ্যতে! ত" নাস্তিক" বিজা- 

নীযা্ সর্বধশ্মা বহিষ্কৃত" 0. 
এব জ্ঞাত্ব! সলক্ষীক" হরি" স্: 
গুজ্য তক্তিতঃ| মন্ত্রোনেন রা". 
জেক্দ তত সত" পরমেশ্বরণ) গম্তী- 
রাষেতি পাদৌ তু সুভগাষেতি। 
বৈ কটি"। উদর"দেবদেবাধ ভ্রি- 
নেত্রাযেতি বৈ মুখ*॥ বাচম্পত; 

৬৩৪৪ 

ঢা 

বিষ্ঃ” রুদ্রক্কত* জরযা। 
শ্রীগৌরীতি নিগদ্যতে ॥ এতযে ূ 
রন্তরণ যশ্চ ব্রবাৎ্ সো হ্ধম। 

সৌভাগ্য 
যেচ শিরে। রুদ্রাষেতি চ সর্বতঃ। 
এব মভ্যচ্চ্য মেধাবী বিষ্ণ* লক্ষ্য! 
সমন্থিত* | হর* বা গৌরীসৎ্যু 
ক্ত* গন্ধ পুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎচ | 
তত স্তপ্যাশ্রতো 'হোম* কার- 

যে মধুসর্পিষা | তিলৈঃ সহ 
মহারাজ সৌভাগ্যগতষেতি চ। 
তত জ্তক্ষার বিরস” নিন্ষেহ” ধর- 
নীতলে ] গোধুমাননস্ত ভূর্ীত 
++ বিধিঃ স্মৃতঃ। আষা- 
ঢাদি দ্বিতীযে তু পারণ* তত্র 
ভোজযেৎ্চ। যবাম্নন্ত ততঃ প 
শ্চাৎ কার্তভিকাদিষু পার্থিব ॥ 
শ্যামাক" তত্র ভূগ্চীত ত্রীন্ ম।- 
সান নিষতঃ শুচিঃ 1) ততে। 
মাঘে সিতে পক্ষে তৃ তৃতীযাষা” ন 
রাধিপ। সৌবর্ঘা* কারযেক্ধো- 
রী রুদ্র' চৈকত্র বুদ্ধিমান] স- 
লক্মীক" হরিঞ্াপি যথাশক্ত্য। 
প্রসমধীঃ1 তত ভা" ব্রা্গণে 
দ্যা পাত্রভূতে বিচক্ষণে |! 
অন্নেন হীনে বেদানা" পারগে 
সাধ্বর্তিনি। সদদাচারেথ বা দ- 
দ্যা বিষ্ভক্তে বিশেষতঃ 0 

যড়িঃ গাত্রৈ রুপেতন্ত ত্রাহ্ষণাষ 
নিবেদযে। এক" মধ্ময* পাত্র" 
দ্বিতীষ" ঘৃতপুরিত*॥ তৃতীষ" 



৬৩৪৫ 
সৌভিক 

তিলতৈলস্য চতুর্থ” গুডস" 
ত”। গঞ্চম" লবণৈঃ পূর্ণ ষষ্ঠ 
গ্োক্ষীর সণ্যৃত"॥৷ এতানি দস্বা 6 
পাত্রাণি সপ্তজন্মাত্তর" ভবে! 
বাভগে। দশনীষশ্চ নারী ব। 
ন পিবা।। ইতি বারাহে 
মৌভাগ্যব্রতনামাধ্যাযঃ | 

সৌভাগ্যচিন্তাণিঃ পু" উষধ, 
বিশেষঃ। যথা! মৌভাগ্যামৃত 
জীর পঞ্চলৰণ ডা 
ন্ল। নিশ্ক্ঞাভক গুদ্ধগন্ধক 

রানেকীকতান্ [ভিকও। ] 
নিগুপীযুগ ভঙ্গরাজক বৃযাপা; 

ম্গপত্রোলপসঙ্থ প্রত্যেক” স্বর. 
যেন দিদ্ধবটিকা স্ন্তি ভ্রিদে। 
যোদষ”।! যেযা” শীত মতীৰ 
দেহ মখিল স্বেদ ড্রবাউকিতৎ 
নিদ্।ঘোরভর। সমস্তকরণ ব্যা- 
মোহ মুটপ মনত টু ্ শব 
বলাশ কাসমঙিভৎ মাও চি 
১৯ তেযা। ্ ি গর 

ী ূ ভ্াতি নৃত্যো, 

* ্ ইতি রে নদ 11 
৫, 

সি 1 

সীভাঞ্জনঃ পু" শোভ গর বৃঃ 
| ইত্যদরটীকাধাৎ ভব্রতঃ ॥ 
ভি 7 

| ২৩ তে কও । 

চা 

1 । 

॥ 
॥ 

॥ 

রা 

] 
॥ 
! 

ছু 

ূ 
7. চ 
ূ 

| 
ৃ 

ূ 
। 
ূ 

| 

॥ 

। 

|] 

1 

ৃ র 

ূ 

॥ 
। 

॥ 

॥ 

। 

রত 

ও 
৪ 

|সৌ মনসা তু 

সৌমনস্য” ক্রী ও 

ৃ র্ রে ও 

] মেমনন)।? ধা ডু নও নত পৃজ্প- 

মৌনন 
রী জাতীগত্রী 

রাজনির্ঘন্টঃ ্ 

| ইঞ্ডি 
| ইত 

ছে পিগওদানা- 

নন্তরত্রান্গণ হে পু্গদানমন্্ 
৷ যথা শাতাভগঃ। পিগুনির্বা- 

গর্হিত" সি রর রি 

স্বধাবাচনলোপে। হত্র বিকির- 
স্তন নৃপাতে 1 অক্ষ টি 

মি ৪৭ নত ম- 
স্তৃতি। শিব। আপঃ ্বন্ভি তি 

চযুগ্মানেবে দকেন চ11 সৌ- 
মনম্য মস্তি ট পুঙ্দান মন" 
শধৎ চন ক্ষত ধারিস্ট থ 

চঅক্ষতানগি দাগযেজ 1 রা 
প্র দপাচমন।নন্তর" ত্র 

নত 

২1 সৌমনন্য ং নিত নে 

হে ক দান্ৎ ঈর্ধ্যাৎ। ইতি 
ইরা তা লী তত 
ওএন271 ভ।থও 

দৌমনধযৎ ভদ আঃ দত্ত, 
এ ই ০৮1 আদা কা পন ৩ ঠক । ডি ক 

এ "গে এশনা মনঞ্ পরমা 
নত নি স্ল্-১শ ? জনক্ক ভবতু। ইত্তিথবিকঃ | 

র্ টু 

সি 



৬৩ 
সৌম্য 

কলিকা। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ 1 
সৌসিকী ত্ত্রী দীক্ষনীষেফিঃ | 
ইতি হেমচত্দ্রঃ 1 

নৌ মিত্রঃ )পু* লক্মণঃ। ইতি শব 
লৌনিনিং(রাবলী 1 
সৌমেধিকঃ পু* সিদ্ধঃ। ইতি 

হারাবলী 1 শোভনমেধাসন্ব- 
ন্িনি ত্র] 

সৌমেরুক" ক্রী সুবর্ণ ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ 1 সুমেরুমত্বন্ধিনি 
ব্রি 

সৌম্যঃ পু” বুধগ্রহঃ| ইত্যমরঃ 
1. বিপ্রঃ। ইতি শব্ধমাল। |! 
ভাস্বরঃ। ইতি ধরণী |! উড়ম্বর- 
বৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ বুষ 
কন্ধটি কন্য। বৃশ্চিক মকর নী 

৪৬ | 
সৌম্যধা 

শ্চ হগমারী চ তত্র ঘীপদশাফ- 
ভিঃ1! ইতি শব্দমাল! 1 সৌম্য- 
রুচ্ছত্রত*। যথা! প্রাজাপত্যঃ 
সাস্তপনঃ শিশুরুচ্ছঃ পরাককঃ 
। অতিক্ুচ্চঃ র্ণচ্ছঃ সৌম্যঃ 

রুচ্ছাতিকুচ্ছকঃ।! চাটি সৌ- 
ম্যরুচ্ছঃ। ইতি প্রাষশ্চত্তত তণ 

সৌম্যঃ ত্র অনুগ্রঃ॥। সোম- 
দৈবতঃ 1 মনোজ্ঞঃ | ইতি 
মেদ্িনী 1! 

সৌম্যকুচ্ছঃ পু” ত্রতবিশেষঃ ! 
যথা! পিণ্যাকাচাম ত তত্রান্থ শ- 
স্তুনা* প্রতিবাসর়"। একৈক 
মুপবাস্চ রুচ্ছঃ সৌম্যো হষ 
মৃচ্যতে ইতি গারুডে ১০৫ 
অধ্যায়ঃ! 

নরাশষঃ। যথণ। ত্রুরে। হথ ; সৌম্যগন্ধী স্ত্রী শতপতী। ইতি 
সৌন্যঃ পুরষো হঙ্গনা চওজে। 
২থ যুগ্ম” বিষমঃ সমশ্চ। চর] 
স্থির দ্যাত্সক নামধেষা মেষা- 

দষে। হী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ | 
ইতি জ্যোতিস্তত্ব্॥ তৃখওডৰি- 
শেষ যথা! গন্ধর্ষে। বরুণঃ 
সৌম্যঃ বহবঃ কঙ্ক এব চ। রর 
মুদশ্চ কসেরুশ্চ নাগে। ভদ্রা- 

বক সথা |] চন্দ্রেন্্র মলষ। শঙ্খ 

যবাক্রক গভস্তিযান্। তামাঙ্গ 

রাজনির্ঘন্টঃ 1 
সৌম্যগ্রহঃ পু* শুভগ্রহঃ! সচ 

ূর্ণচন্্ঃ পাগগ্রহাযুক্তবুধঃ বু 
হস্পতিঃ শু শুক্রশ্চ। যথা! অ- 
দোনেন্দৃক্ক শৌরারাঃ গাপাঃ 
সৌম্য স্তখাপরে। পাপযুক্তে! 
বুধ, পাপো রাহ কেতুচ পাপ- 

দৌ।ইতি জ্যোতিস্তত্ 1 
সৌ্যধাতৃঃ স্ত্রী কঃ! ইতি 

রাজনির্ধনটঃ 1 



সৌর 
সৌম্য স্ত্রী দুর্গা! যথা । সৌম্য! 

সৌম্যতরা ইশেষমৌম্যেভ্য তু 
তিসুন্দরী! ইতি দ্রেবীমা হা 
আ্য*1। মহেন্দ্রবারুণী | রুদ্র 
জট। 1] মহাাজ্যেতিম্মতী || মহি-! 
যবলী 1 %111 শালপর্ণী 

 ব্রাঙ্গী। শটী॥ মল্লিকা ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ |! 

সৌম্যাঃ স্ত্রী ইল্ললাঃ? তাস্ত 
মৃগশিরোনক্ষত্রশিরঃস্থাঃ পঞ্চ 
তারাঃ! ইতি বিশ্বহেষচন্ডে 1] 

মৌরঃ পু" শনৈশ্চরঃ। ইত্যমর- 
টাকাষা” ভরতঃ11 তুুবৃক্ষঃ। 

ইতি রাজনির্ধঘন্টঃ 1! ু র্য্যৈকরা 
শিভোগাবচ্ছিন্মাসাদিহ | যথা, 
বিষ্তধর্মো তর"! আদিত্যর শি- 
ভোগেন সৌরো মাসঃপ্রকীর্তি, 
তঃ]ঞ্কা বিবাহা দিক সৌ- 
রমাসস্যোলেখঃ কর্তব্যঃ) যথা: 
পিতামহঃ। আব্দিকে পিতৃরু- র 
ত্যেচ মাস শ্চান্দ্র মসঃ স্মৃতঃ | ৃ  
বিবাহাদৌ ম্মৃতঃ মৌরে। যজ্ঞা-। 
দৌ সাবনে। মতঃ ॥. বিবাহী- 
দাবিত্যত্রাদিপদ* যাত্রা! গুহ- 
চারপরণ। যৎ্বম্ম সুর্ধ্যভোগ্য- 
রাশ্যলেখেন বিহিত" যচ্চ বি- 
শেষ্যোদগযনাদিবিহিত* তৎ- 

ূ 

ৃ 
ূ 
| 

৬৩৪৭ 
সৌরদি 

পরঞ্চ। অযনস্য সৌরমাসঘট- 
তত্ববেন বক্ষ্যমাণত্বাশ। তচ্চ চূ- 
ডোপনযনাদি | বিষ্টুর্থো- 
স্তর"! অধ্াাযনঞ্চ গ্রহচারকর্ধ 
সৌরেণ মানেন সদাধ্যবস্যেৎ 
] সত্রাগ্যপান্যান্যথ সাবনেন 

লৌক্যঞ্চ যৎ স্যাদ্বহারকর্ম 
| অধ্ধাযন" অধগমনণ* যাত্রে- 
তিযাব্! ইতি জ্যোতিস্তত্ব" 
11% 1 অুর্য্যোপাসকঃ। যথা! 
শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তা- 
নি বৈষ্ঞবানি চ। সাধনানি চ 
সৌরাণি চান্যানি যানি কানি 
চ1! আ্ন্তানি তানি দেবেশ 
ত্বদবস্ভামিঃসৃতানি চ1) ইতি 
তন্ত্রসারে ৩ পরিচ্ছেদ 21 
গুরুবিশেষঃ! যথা! গৌডাঃ 
শান্বোজ্ভবাঃ সৌর! মাগধাঃকে 
রল! স্তথ!! কোষলাশ্চ দশা- 
াশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ 11 
ইতি তন্সারে ১ পরিচ্ছেদঃ 1! 

সৌরজঃ রি তৃমুরুবৃক্ষঃ ৷ ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ1 সৌরজাতে ত্রি 
সৌরদিবসঃ পু” সুর্য্যসস্বন্ধিদিন" 

। ততৃ রবিভূক্তাণ্শাধিকষক্ি- 
দরে ভবতি । যথা! সাবন* 
দণডাঃ যি রহঃ স্বলগ্ন খগুণা* 



২৬৩৪৮ 
সৌরমা 

শীঢ্যা ্তদৈন* ভবে ৮ ইতি 
মলমামতত্ | ত্রিপ্শতা সৌ. 
রদিবসৈঃ সাবনঃ পরিকীর্তিতঃ 
। ইতি শকত্রত্রাবলী 11 

সৌরনক্ত" কলা ত্রতবিশেষঃ 1. 

যথা! রদ অর্কদিনে নৌ. 
রনক্ত" সমাচরে্ লগাত্বা অর্ক 
সমভ্্চ্য নীরোগী চিরজীবতি 
|| আত্বনে। দ্বিগুণচ্ছাধ* যদ । 

সন্তিষ্ঠতে বিঃ সৌরনজ" | 

বিজানীযাও নভ্তঞ্চ নিশিভে।- 

জন্” ॥ ইতি ন নারনহে ৬৪) 

অধ্যাষঃ ॥ 

৭ শািশাসসপীপিশি? 

সী াপীস্পপ 

শা্টী 

শীট শিট 7 শা্পাশীপপািি ১ শিখ 

ফৌরভ* ব্লী দুদ" ইতিবরি-। 
কাওশেষঃ 1 বোল? ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ।। সংগন্ধঃ! ভর 
ভে ভ নব ইত্যর্থে বপ্রত্যবেন 

্ মম্পন্ন* |] 
সৌরভেঘঃ রন বৃষ! ই 

স্রভি লসম্বন্ধিনি ত্র 1. 
সৌরভেষী স্ত্রী গেঃ। 
৮ 

হতানরহ 11 

_১- শশশা্ীশস্পিস্পাশীশাশীীতী ই 2 সস সব 

ইত্যমর 11 

রী রা সৌ. 

গুণ হবেরঃ। ইতি 
শব্দরভ্রাবলী |. 

সৌরমানঃ পু কু্যেকরাশি 

(সা রগব 

সৌরাধ 
ভোগাবঙ্ছিম্নকীলঃ! যথা! ত্র- 
ক্গসিদ্ধান্তে £ একরাশো রবি- 
ধাবৎ কাল" মাসঃ ল ভাস্করঃ | 

ইতি মলমাসতত্ত্্“1 অপিচ! 
অথ ফড়ি সৌরমাসৈ রন" 
পরিকীর্তিতণ। ইতি শব্রত্ৰা- 

বলী 1] অদ্যান্যদ্বিবরণ সৌর- 
শবে চা | ূ 

রঃ পু” স্তর্য্যস্য ঘ- 
ও উর বি 3 

যথ।] জৌরস'বৎ্সরস্যান্তে 
মানেন শশিজেন তু একাদ- 
শাতিরিচ্যন্তে দিম নি ভূগুন- 
ন্দন1! অগিচ। সেরা 
স্ত মানেন বন্দ ভবতি ভার্গব। 
সাবনেন তথ। মাগি দিনষট- 
বু" রি 11 ই ত মলমাস- 

তক 

৷ ফৌরসেযঃ চে ক্কন্দঃ) ইতি শব্দ- 
মাল]1| সুরসায। অপত্যঞ্চ 1 

| সৌরসৈদ্ধব: ত্র গঙ্গাসন্বন্বীষঃ 
। সচ ভীক্মাদিঃ। সুরমিস্বশ- 
বাঁৎ ষঃপ্রতাযেন মা 
র্যযযোটকে ০৮) 

১ ৮ সে রা পু জেশবিশেষঃ 1 
ই ইতে ভয় ইত জট]- 

৬ হল শক ১৯৫ 2 
পা শর নবি 1 ৩ বড 



৬৩৪৯ 
সৌরির সৌব 

নির্ঘঘ্টঃ॥ কা'্যে রী! ইতি] রাজনির্ধন্টঃ 
কেচিৎ 1! [লী স্ত্রী স্তর্ধযস্যাপত্যণ্ভ্রী ! সৌরাকটুক* ক্রী গঞ্চলোহ"।ইতি | ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণণ 11 
হেমচন্্রঃ] সৌরীধণ তরি স্ধর্যাযহিত"। ইতি 

সৌরাঝু। স্ত্রী তুবরী। ইতি মুগ্ধরোধব্যাকর৭1| সৌর্যেভ- 
রাজ! নর্ঘণ্টঃ || বঃ।! যথা! সুর্ধযস্যেদ ইত্যর্ঘে 

সৌরািক* ব্রী বিষভেদঃ। ইতি ) কঃ সৌর্যযৎ তেজঃ পুনঃ সৌর্ষ্ে 
শবরত্বাবলী ভরতশ্চ।! পৌ- 1 ভব ইত্যর্থে, জষ প্রত্যযে অনেন 
রাষটুদেশমন্বন্ধিনি তরি! ষলোগে সৌরীযঃ। ইতি মুগ্ধ- সৌরাস্ট্ী স্ত্রী সৌরাফটুদেশীষ-: বোধটাকাধা"দূর্গাদাসঃ |! 
স্রগন্ধিমৃত্তিকা! তত্পর্য্যাষ্ঃ |; সে সৌরেষঃ 1 শুরুবিপ্ীব | 
পার্থতী ২ কাশী ৩ মৃত্স। ৪; সৌরেষকঃ$যথা | সৌরেষকঃ 
কাক্ষী ৫ পর্গটী ৬1 ইতি রত শ্বেতপুষ্পঃ মৌরেষঃ কটমারি- 
মালা ॥ কালিকা৭ সতী৮1) কা! সহাচরঃ সহচর? সচ বি. 
ইতি হেমচক্্রঃ॥ অস্যা গুণাঃ | ন্যপি কথ্যতে॥ ব্রণ্টতকো হুত্র 
কফ পিত্ত বীসর্প ত্রণনাশিত্ব”। : পীতেষ্যাদ্রক্তঃ করব? স্মাতঃ 
ইতি রাজবল্লভঃ 1 রাজনির্ধ- | নীলে! বানে। ঘযোরুতে ক্রাদা 
প্টোক্তগুণগর্যযাযো তুবরীশব্ে আর্তগলশ্চ সঃ] দৌরেষঃ জ 
দ্রউব্ || ৷ বাতা ক কণ্ড বিষাগহঃ | 

মৌরিঃ পু” শনিঃ। ইভাঘরঃ॥ | তিক্তোকে। মরে! দাঃ শি. 
অগনবৃষঃ। আদিত্যভক্তা | | জিদ্ধঃ কেশরগ্রনঃ | ইতি ভাব- 
ইতি রাজনির্ণ্টঃ 1 প্রকাশঃ )) 

সৌরিকঃ পু” স্বর্গ! ইতি শবদ- ৷ সৌনিকঃ রন তামহউক2| ইত্য- 
রত্রাবলী! শ্বরাক্রাকর্ত।। মরটাকা | 
ইতি কেচি্॥ স্বার্থে কণ্রত্া- | মৌব", ত্র স্বসাইদ"। স্বসযন্ধি! 
যেশনৈশ্রঃ।! 1 স্বর্গেভিব”। ইতি মগ্ধবোধব্যাক- সেরিরত্র ভ্রী নীলদগিঃ! ইতি ৃ ধা শাসন" ইতি কেচিৎ।! 

-ীীপপসসপাস্ 

| 



সৌবর্স 
মি 

সেৌবগ্রা 
| ইতি নপ্ঈবৌধব্যাকরণ* | 

দৌবর" রি স্বরসগন্ষি। স্বর 

সীবঞ্টেনণ হা হুৰ, £লদেশভৰ 

তঙপর্বাযঃ1 অন ২ 
৩1 ইত্যনরঃ] ক্ুষলবণণ ৪1 
ইত বদ্রনাল! ভিলকণ্৫ 
দ্যগন্ধন্গ ৬ কুচ্যগণ কৌজবি 
কৎ ৮! ১ জনির্ঘ্টঃ 

ই িলিরর 5. বংবীর্যাত্বণ। নির্দ্াদে্্। কটুস্থণ। 
৫... 

তা ন্” সপ বিবন্ধনাশিত্ৎ 
রর 

তন সাল ববঙস্নাশিতা ৮1 
রত ০ ৫ রত পাই হিপহকরত্ত | হুদ 1 

$. 

ছারা ডে 
22557511554 

রি হিরা 7, 2১ ভোরের (১1 4 চি) 

০, ৩ 

শা 

গুনপ্নন] উর জান 
2, ঁ 

০111 বদদী। ৬ পার তি ক ২, 

পু শি স্পাপ। * তো সদ স্ টি তি | স্পা সা ॥ সং্্হ বউণ্নভিগন্তল' 
রা ২, রি 
(বন চাদ উদগাার্ ভূ 
০82 ০412 এ বন 

সি 

মিকিৎ ত্র ববগ্রামতববস্ভ । 

50শব 5 ইত ভাষা! 

২, কুট 

মৌবেদ 

হু্মণ বিবন্ধীনাহ শুলহও |! 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ ] সর্জকা- 

ক্ষারঃ 1 ইত্যমরঃ [ মুবর্চল! 
সন্বন্ধনি ব্রি) 

মৌবর্ণ" ত্রি সুবর্ণনঘবন্থি!! কর্য- 
রে রা ষ্থা।, । টা 

“1 সৌবনীঁর। 
৪ ভ্রনধী তথ]! জু রি 

ক্রুম্য শুভদারুমখী ব বাগি | এ 

ডি ১ | সুশব্দগ্ৰক বস্তশন্দাত 
চি 

প্রভাযেন নিম্পনঃ 

সৌবদঃ পুত অন্তঃপুররক্ষকঃ ॥ 
ইতানরঃ | 

সেবিদলঃ পৃ" অন্তঃপুররক্ষকঃ 
তত্পর্বযাঘঃ। কঞ্চকী ২ স্কাপ- 
ত্যঃ৩ সৌবিদঃ ৪1 ইত্যমরঃ 1 
2 হান ১ স্পতঃ৫ সুবিদঃ ৬1 ইতি ত- 
রী টি ০ ০ টকা চস্বারি যহরক্ষকে । 

এসি 
পট এ 
(9 

নি 

হার, নু 

বৃহঃ সঞ্চরত্তীন। পুরস্থীণা, 



৬৩৫৯ 
মৌবীর 

গ্রেক্ষকপুরুষান্ত্রবারথায রা: 
ভ্ঞ স্ত্যগারে যে বেত্রধরা নিধু 
্ত। স্তে বহির্মহল্পকাঃ সৌবিদ- | 
ল্াদিশব্ববাচ্যাঃ। শোভন" বি-| 
তি সুবিদঃ পণ্ডিতাঃিগ্ তান্, 
অততি সত্যেন গচ্ছতি সু বদ! ূ 

ভূগালঃ ত'ল লাতি স্বিদল্ল" অ-. 

স্তঃগুর" হনজনাদিতি ডঃ লে-: 

লস্তে। রিতি লঃ তত্র নিষৃত্ত। | 

ইতিঢঘেকাদিতি ঞে সে নী 

দল্লাঃ। ইত ভরতঃ 

মৌবিদল্লকঃ পু" নৌ ধক 

ইতি শব্রত্নাবলা ] 

সেৌঁহীর" ক্রী বদর"॥। কাঞ্জিকণ। 
| স্োভোগীন* | ইত্যমরঃ 0. ৃ  

এতভষাৎ বিশেধ। যথ।। সৌবী 

বদর" মহত্। ইতিরন্নল। 
॥ মৌবীরন্ত যবৈ রামৈঃ পট | 
রব নিস্তষৈঃ কতৎ ঢা নি | 

রগি সৌবীর যাচাট ্ষ্যৈঃ ৮১ 

দুচিরে] সৌবীরন্ত গ্রহণ 

কফণ* ভেদি দীপন”! উদ্দাব- 

তাঙ্্মদাস্থিশুলা নাহেবু শর্য । 

তে ইতি ভাবপ্রকাশঃ গা সৌ- 

বীরাঞ্জন*। যথা। সুবীরক ূ 

গার্থতেষ* সৌবীর” শীল মঞ্জ 

_ াশপাাশীি 

| 

| 

| 

..শাীাশিশীশশীশাঁশীশ্ীশাঁীীঁা 7 

ন") ইত রভুমাল। |] ] 

নেব 

মৌবীরঃ পু' দেশবি7ঃ) ইতি 

মেদিনী 1 
সৌবীরকণ ক্রী কাঞ্জিকবিশেষঃ 

তথ্ধপর্যযাষঃ। স্ুবীরাম্ত্ণ২ গো- 
ধূমসন্তব*৩ ষবাম্্জণ৪ যবো- 
থ”৫ তৃযোথ” ৬ ভূষোদক* ৭ 
অস্য গুণাঃ। অম্পরসত্বৎ! কে- 
শ্যন্ব"। মস্তকদোষ জর। শৈথি- 
লা নাশিত্ব"। রলকারিত্বণ॥ স- 

স্তর্পণত্ব্চ! ইতি রাজ নির্ঘন্টঃ ৷ 

সৌবীরকঃ রা নি | ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 

'সৌবীরনার রী মতে গ্রনণ। 

ইতি রাজনির্ধঘন্টঃ |. 

সৌবীরাঞ্চন" লী অগ্জনপ্রভেদঃ 
| তত্পর্য্যাযঃ। অগ্তানদহ যাষ- 

নও কুষ"৪ নাদেষণ€৫ মেচক 

৬ মোতোজ” ৭দৃষ্পর*৮ শীল" 

৯ সুবীর” ১০ নীলাঞ্জন” ১১ 

চন্মষ্য” ১২ বাঁরসন্ভব”১৩ ক- 

পোতিক”১৪ কাগোতি” 2 ॥ 
আপ্য গুগাঃ। শীতন্ব | কটন” 
তিজ্তত্ব"। কষা যন্তণ। চক্ষ্ষ্্থ। 
কফ বাত বিষনাশিত্ব”। রপ।- 

যনববঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 
সৌষ্ঠব" ব্লী আ রে যয") পরশ” 

সনত্ব”। ইতি দুঠুশব্দা র্থ দশ 



২৬৩৫২ 
্দ্ 

না নাটকাক্গবিশেষঃ1 ই 
কোচিৎ 

সৌহার্দ" ক্লী সুহৃদোভাবঃ? তৎ | 
পর্যযাষঃ] অখ্য"২ সৌহন্দৎ ৩ | 
সাগ্তপদীন"৪ মৈত্রী ৫ অজর্ধ্য” ূ 
৩ সঙ্গতণ্ণ৭] ইতি হেমচক্দ্রঃ |! রঃ 

সৌহার্দঃ পু* জুহত্পুভ্রঃ | সু ূ 
হৃদশব্দা্ অপত্যার্থে ঝপ্রত্য- 
যেন নিষ্পন্নঃ। ইতি কেটিৎ1। 

সৌইহার্যয" ক্লী সৌহারদ্দ"। জুহাদ- 
শব্দ ষ্যঞঞ্ প্রত্যযেন নিম্পন্ন* ) 
। ইতি দিদ্বাভ্তকৌমুদী 1] 

মৌহিত্য" ক্লী তৃপ্তিও | ইতযরঃ 1 
সৌহৃদ* ক্লী সখ্যৎ। সৌহার্দণ। 
ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ তস্য প্রাশস্ত্য* 
যথ1। তদ্ভূজ্যতে যন্দিজভূত্ত- । 
শেষ" স বুদধিমান্ যে। ন করো।- 
তিপাপণ? তৎ সৌন্াদণ য্ড র 

ক্রিষতে পরোক্ষে দস্তৈ বিনা | 
যঃক্রিষতে স ধন্মঃ]। ইতি গা র 
রুূডে ১১৫ অধ্যাযঃ ] 

সৌন্স্য” ক্লী স্তক্তা |! সুক্ষস্য- 
ভাবঃ ইত্যর্থে ফ্ত্যগ্রত্যযেন নি 
ম্পন্ন” | 

স্কদ ইও আপ্রবে 1 উদ্ভৃতৌ | 
উত্প্লৃত্যগত্যাৎ! ইতি কবিকল- 
দ্রমঃ।! আদ্যস্বরী! ই ক্ষন্দ্যতে 

(িস্ 

তি! 

স্কন্দ 
| উ স্কন্দতে চিক্ষন্দিষতে! প- 
ঞমন্বরীতি ধাতুপ্রদীপ রামৌ ॥ 
স্ন্দতে ন্কুন্দতে চাপি ষডাপ্রবন 
বাচিনঃ |; ইতি ভ্টমল্লোপি । 
চক্কুন্দিষতে | ইতি দুর্গাদাসঃ || 

স্কন্দ' ক সনাহতৌ। ইতি 
কবিকল্পদ্রমঃ)) দত্তযবগততী- 
যোপধো হয”। তচ্চতুর্থোপধ 
ইতি কেচি। স্ষন্দযতি স্কন্দা- 
পযতি অচক্ষন্দৎ ইতি দুর্গা- 
দাসঃ 1) 

স্বন্দে ইর ও শোষণে 1 গত্যাশ! 
ইতি কবিকল্পপ্রমঃ11 ইর অস্ক- 
দশ অস্ক"ৎসীত1 ও স্স্ত। 
চক্ষন্দ। ইতি দুর্গাদানঃ | 

স্কন্দঃ পু” কার্তিকেষঃ! ইত্য- 
মরঃ! তস্য উৎপত্তি ষজানন 
পঞ্চনাম চতুমম্ত্য ভিটে, ক গণ 

বাহনাস্ত্া দি ষথা। নারদ, উবা- 
চা) কিমর্থ মেষকঃ ক্রৌঞ্চে! 

ভিম্নঃ স্কন্দেন স্ত্রত; এতমে 

বিস্তরাদ্বন্ষন কথযস্ব [মিতদ্যুতে 
| পুলস্ত্য উবাচ। এতাণতে 
কথযিষ্যামি কথা” পুণ্যা* পু 
রাতনী*। যশোবৃদ্ধিজমারস্য 
কার্তিকেষম্য নারদ !! যৎ্গী- 

ত" বীতিহোত্রেণ বীর্ষ্যণ ত্যক্তত 
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গিনাকিনঃ) তেনাক্রান্তে। হভ- 
বদৃদ্ধন্ মন্দতেজা হুতাশনঃ |) 
ততে। জগাম দেবানা" শকাশ 

মমিতদ্যতিঃ। দৈবতৈঃ প্রহিত 
ূর্ণ রদ্ষলোক* জগাম হা স 
গচ্ছন টিলা” দেবী দর্শ পথি 
গাবকঃ! তা"দৃষ্। প্রাহ চাধৎ- 
স্ব তেজে যম্মম দ্ধ" || মহে- 

শ্বরেণ সন্ত্যক্ত নির্দহেত ভূবন।- 
ন্যপি।তদ্বা রণাচ্চ হটিলে পু পুজো! 
ধন্য! ভবিষ্যতি |] 
সা কুটিল শরুত্বা সত মনুজমণ 
প্রক্ষিগ্মাত্র" জগ্রাহ তেজ এশ" 
মহাপগা || তত জতধারষদেেখী। 
শার্ব তেজঃ স্বপুপুষ্।। হতাশ. 

তত্র পরিভূ নোপিচ ভষাৎ যত্র 
মন] পঞ্চবর্ধ সহপাণিহ্াধ্যাপ্তে 

হব্যভূক ততঃ! মা" সমহীর্নির : 

ক্তানি মেদে। মজ্জ স্তূচ স্তথ। ॥. | 

রোমানি চাক্ষে কেশাদ্যাঃ সর্বে-: 
জাতা হিরণুধাঃ 1 হিরখ্যরেতা- 
লোকে হত্মিন বিখ্যাতঃ পাবক, 
স্তদা।! পঞ্চবর্ষঘহস্।ণি জটিল! 
স্বলনোপম”] ধারয ী তদ। গ. | 
ভ"ব্রহ্ণ স্বন মাগত। | পি 
তামহ্ সা" কিধাজ” সন্তপ্যন্তীৎ 
মহাপগা*। দূষ্ু। পপ্রচ্ছ কেনায" 

ইত্যগ্রিনা ৰ 

শীত সপ প্পশী পাপী রী 

নন্দ 

তব গর্ভঃ সমাহিতঃ॥ সা চাহশা- 
স্বর" তেজঃ গাবকেন সমর্পিত” ! 
অপ্যশক্তেন তেনাদ্য নিক্ষিপ্ত 
মষি সভ্ভম | পঞ্চবর্ষসহসাণি ধা- 
রঘস্ত্যাঃ পিতামহ ৷ অন্নপানাদি- 
ক মপি ন যে হপচ্যত. কর্ভিচিৎ্, 
॥ তচ্ছৃত্বা ভগবানাহ গচ্ছ তব যু- 
দয" গিরি”। তত্রাস্তি যোজনশ: 
ত* বিস্তীর্ণ" স্ুরসেবিত”॥ ত মনু- 
প্রাপ্য চুশ্রোণি বিভতীর্ণে গিরিসা; 
নূনি। দশবর্ষলহস্সীস্তে ততো বা- 
লো ভবিষ্যতি ৷! ব্রহ্গণেো বচন* 
শ্রত্ব। ্টিল। গিরি মাগতা ! আখ- 
ত্য গর্ভ” তত্যাজ মখেনৈবাদ্িন- 
ন্দিনী॥ সা তু সণ্ত্যজ্য ত"বাসৎ 
রহ্ষাণ, সহসাগমৎ্। আপোমযী 
মন্ত্রবশাৎ সত্যতা জটিল। সতী! 
তেজসা চাপি শার্ধেণ রৌক্সঃ শ 
রূবণে ভবঙ্।। তমিবাৰবত শ্চা 
গ্রে গাদগা মৃগ পক্ষিণঃ। ততে। 

চাগাতি যু পুণে শরদশশতেষ্বথ 0 

বালা দীপ্তি, শ্তঃ সণ্জাতে! বালঃ 
কমললো চনঃ! উত্তানশাষী ভ- 
গবান দিব্যে শরবণে স্কিতঃ | 

মথেছ্&" সমার্গিগ্য ররোদ ঘন- 
রাডিব! এত্মিনন্তরে দেব্যঃ ক₹- 
ভিকাঃযট সুতেজসঃ] দদৃণ্ঃ 



২১৩৫৪ 
স্ফন্দ 

স্বেক্যা যাক্ত্যে বাল* শরবণে 
স্থিত"! ক্ূপাযুক্তঞাঃ সনাজগ্ম ত্র | 

কুনু ক্রোন্তবাদিতি! তাবুবাচ স্কন্দঃ স্থিতো হভবশু।! অহ্*পৃর্ব 

মহ” পূর্ব* তন্মৈ স্তন্যে হি চুক; 
931 বিবদন্তীঃ সতাদুক্টর ষ্ণা-। 
খঃসমজাযত 1! অধীভরন্ত তাঃ 

সর্বাঃ শিশু” সেহাচ্চ কর্ভিকাঃ 1 

ভিষমাণঃ সতীতভিস্ত বালো বৃদ্ধি 
মগাশ্থবনে 1 কার্তিকেয ইতি খ্যা- 
তে। জাতঃ সবলিনাস্বরঃ! এভ. 

পন্ম: পুজস্তে 
বর্ততে সাম্পৃত” গুহঃ1 স তদ্বচন 
মাকণ্য অজানন তণহ্রাত্মজ”?। 
প্রোবাচ পুজ” দেবেশ ন বেছি 
কতমে। 

ভূঃ 0 কিষত্প্রমাণঃ 

ব্রৈযযক” ব্রিলে কেশ” জ'তঃ শ 
রবণে শিশু) আত্বা। পিতামহ 
বচ পাবক সূ তো হভ্যগাৎ্।। 

উদযাদ্রঞ্চ জটিল। ত*দদর্শ ছি. 
তে বত | 

ক শীঘ" ্রজসে কবে! ঘে। হত্র 
বীৎ পুজদু্টার্থণ জাত" শরবণে 
শিক)” আব্রবীতিনষে। মহৎ 
ম:মত্যাহ চ গাবক1। বিবদস্তো 
দদশ থ স্বেক্ছাচারী জনার্দনঃ । 

গুহঃ। ত" প্রাহ ভগবান 
যুক্ত” তেজঃ গীত” পুরা ত্বযা 1] 

পপ্রচ্ছ ছর্টিলাদেবী 

1 

ও 
র 
| 

সভ্যতা চু স্তথ্যৎ 

 ্হর্ষানর্ভরঘ'ননঃ | 
স্মিনন্তরে ত্রন্মন পাবক প্রাহ। 

তা পপ্রচ্ছ কিমর্থণবা বিবাদ মিহ 
চক্রতৃঃ ॥ ত মুচ্তূঃ পুভ্রহেতো 

হরি দেঁৰো গচ্ছত" ত্রিপুরা স্তকণ! 
স্ যদ্বক্ষ্যতি দেবেশঃ জরুত" ত- 

দসস্শযণ! ইত্যাক্তরৌ বাসুদেবে- 
ন জটিল গ্রীহ্র ভ্তিকণ | আম- 

কস্য পুজে। 

ভবেদ গুহঃ রুদ্র স্তঘ্বাক্য ম[ক- 
দ্িষ্টযা- 

দিষ্টেতি গিরিজ” প্রোদভৃত- 
পুলকো হব্রবী্* । তভে। হন্িক। 

প্রাহ হর” দেব গন্ছব তৎ শি 

|| দূ" সমাগেরবাণ স তদ্যাঃ 
পুলে ভবিষ্যতি। [মত্যেৰ 
ভশব।ন সনুভঙ্থে। বৃষধ্ধজঃ || 
সুভ মযা হটিলষ। পাবকেন চ 
বীমতা? সম্পাপ্তা জে শরবণ' 
হরোমা হটিলাগ্রষঃ | দদৃশুও 
শিশুক* তঞ্চ কততকোৎ্সঙ্গশা- 
যিন"। ততঃ ম বালক ভেষা* 
মত্ব। চিত মাদরাৎ্ 1 যোগী 
চত্ান্তি রভূৎ ষণ্মুখঃ স শিশুঃ 

পি তুঃ ৷ জমারঃ শঙ্কর মগাৎ্ বি- 
শাখে। গিরিজ। যগাঞ্ || জটিল! 
মগমক্ছাখে। নৈগমেষে। হগ্সি ম- 
ভ্যগ্া্ু। ততঃ আীতিযুতো রুড্রঃ 

বা 
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উবাচ জটলা তথা 1 পাবক.! 
শ্চাপি দেবেশঃ পরা” মুদ মবাপ- 
চ! ততো হক্রবন রুত্তিকা স্তাঃ 
যথুখঃ কি” ভ্রাত্মজঃ 1 তা 

অব্রবীৎ্ হরঃ প্রী ত্য বিবেশ ম্ 

চন*মূনে। নানা তৃকার্তি ুকেষে-! 
তি যুম্মাকচ তবত্বসৌ 1. জটি- 
লাষাঃ গমারেতি পুলে। হযৎ। 
ভবিতাব্যযঃ 1 স্কন্দ ইত্যেব বি-। 

খ্যাতে। গৌরীপুজে। ভবস্বমৌ | 
গুহ ইত্যেব নায়! চ মমাসৌ | 

£1 মহাসেন ইতি তনযঃ সম্মত 

ূ 

ৃ 

ূ 
| 

| 

ৃ খ্যাতে হতাশস্যাস্ত পুত্রকঃ ॥. 
সারহত 

বণসা চা! এব মেষ মহাযোগী 
পৃথিব্যা* খ্যাতি মেধ্যতি ॥ যড1- 
সাত্বান্মহাবাহঃ যণাখে। নান নী 
যতে ইভ্যেব মুভু। ভগব। ন্ 

শলপাণিঃ পিতা [মহ | আম্মার, 
দৈবতৈঃ সার্দ" তেগ্যাজণ্য স্ত 

বি রাম্বিতাঃ। প্রনিপত্য চ কামারি রি 
উমাঞ্চ গিরিনন্দিনী* 1! দষ্টাভ্-। 
তাঁশন" প্রীত্য। জিলা “কুত্তিকা। 
স্তথা। দদৃশ্ বল মত্যুগ্র" ণাখণ। 
স্তর্যামমিভ, 1 

ক্ষণস দেবানাণ স্বেন তেজসা ॥: 
কৌতুকাভিবৃতাঃ সর্বে এব মৃচুঃ । 

ইতি খ্যাতঃ স্ুতঃ শর 

শা শী শাীস্প্প স্পা িসীপপাীসিপীপাপসপাী 

পপ সস | পি ্পীপ্পাা তা সপে লা শীটাীশিশীশী 

ূ 
| 

নুষ্তন্ত সির চ- 
। 
॥ 

শত 

| বৃ ৮4 

হৃরেভনাঃ 1 দেবকা্ধ্যৎ ত্য 
দেবরুত" দেব্যাগ্রিনা তথা? ত- 

ৃত্তিষ্ঠ ব্রজামো হদ্য তীর্থ মৌজ- 
স মব্যণ্]] জরুক্ষেত্রে সরস্বভ্য। 

; মভিযিঞ্চায ষণুখ”। েনাযাহ গ- 
তিরত্তেষ দেব গন্ধর্থ কিনরাঃ |! 
মহিষ" ঘাতযত্বেষ তারকঞ্চ সু 
দারুণ” বাঢ মিত্যত্রবীচ্ছর্থঃ স- 
মৃততস্থঃ সুরা স্ততঃ | জমারসহি- 
তা জগ্মুঃ দরুক্ষেত্র মহাফলণ | 
তত্রৈব দেবতাঃ সেন্দ্র। রুদ্র ব্রচ্ম 
জনার্দনাঃ 1) যত মস্যাভিষেকা- 
রণ চত্রু 9্বনিগণৈঃ সহ! ততো 
সুন। সপ্তঘৃদ্র বাহিনী নদ ্জ 
লেনাপি মহাফলেম ! বনৌষ- 
ধীভিশ্চ সহসুমূর্তিভি শুদাভ্য- 
যিঞ্চম্ত হরা চ্যুতাদ্যাঃ॥ অভিষি- 
গতি সেনানা1" ঈ্গমারে দিব্যৰ- 
পেণি। জণ্ড রি [তষে ননূ- 
তু শ্টাগ্নরোগণাঃ 1! অভিষিক্ত" 
জমারঞ্চ গিরিপুত্রী নিরীক্ষ্য হি! 

মেহ।ত মক গণ* স্চন্দৎ দ্ধ নাজিঘ্- 

স্ুহুম্ম্রহঃ || জিঘূভী কার্তিকেষ- 
_স্যঅভিষেকার্র মানন"। ভাত্য- 

ড্রিজ। যথেজ্দম্য দেবা ত। দিতিঃ 

পুর।। তদাভি ভিত" তনব*দৃক্ট ৰা 
শর্বো সুদ" যযৌ। গাবকঃ ৃতি- 



সক 

এ 
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৯ টিলা চ যশম্ষিনী ॥ | জয স'জযৌ। উশ্মাদ* শুকর 
তোভিষেক্তস্য হরঃ এ 

ত্যে গুহস্য তু] প্রমথা' 
তৃরঃ প্রাদাচ্ছপ্রতুল্যপর রা 
| যন্টাকর্ণণ লোহিতাক্ষ* নন্দি- 
ষেণ* সুদারুণ* 1 চতূর্থ* বলি- 
না" মৃখ্য" খ্যাত" জমুদমালি ন" 
1 হরবন্তান্ গণান দূ দেবাঃ 
স্কন্দস্য নারদ || প্রদদুঃ রা 
নন্যান সর্ষে ব্রন্গপুরোগমাঃ 
স্থানু অর্ধ! গণ” প্রাদাদ্বিঝুঃ রঃ 
দা গণত্রষণ। সংক্রমণ বিজ্রম-। 
ধব তৃতীষঞ্চ পরাক্রমণ! উক্ষে 
শ পন্বজ* শক্রে! রবি দণ্ডক পি- 
হলো]! চন্দ্রো মণি" বস্ুমণি, 
অশ্বিনী নন্দি নন্দিনৌ। জ্যো- 
তি ভতাশনঃ প্রাদাৎ ভালাজি- 
হব" তথাপর*॥ ছন্দ নিষ্ুন্দ ঈ- 

মুদান্ ধাতা চানুচরান্ দদৌ 1 
চক্রানচক্রো সবটা চ বেধাতিস্থির 
দৃশ্থিরৌ॥ পাণিত্যজণ ক 

মাল, ঘনাকর্চ হিমবান প্রমথো- 
তমৌ।॥ প্রাদাদধেবো চ্ছিতো বি 
ধা স্তুতিশ্জঞ্চ গার্যদণ। জুবর্চ | 

সঞ্চ বরুণঃ প্রদদৌ চাতিবচ্চ 

॥ ন'গ্রহ* বিগ্রইঞ্জের নাগাভি 

প্পস্প পা শাশিপা পাস্পীস্প 

কালকঞ্চ | 
প্রাদাৎ পৃষা মৃহাবলৌ। স্বর্ণ 

পুষ্পদস্ত তথাস্থিকা 1! ুর্গঞাতি- 
বলঞ্ৈব শ্রেষ্ঠো চানুচরাবুভৌ ॥ 
পরিষ* চটক* ভীম” দ্বাহাভিদ- 
হনে তথা প্রদদ্দাবশুষাল্য- 
ঞ প্রমথান্ ষথুখায হি! ষমঃ 
প্রমাথ মৃন্মাথ” কালসেন মজা- 
মুখ) তালশক্র" নাডিজঞ্চ ষ- 
ডেবানুচরান্ দদে। সুপ্রতণ শু 
তকন্ম্াণ* বিধূতো। দানবেশ্বরৌ 
॥ স্ুপ্রস্থৃত্য* সম্নমিত্র" জপ্রজঞ্চ 
দ্বিজোতম ! অনস্ভঃ শঙ্কুপীঠৎ 
নিঙ্গস্ত জমদাবজঃ ) একাক্ষ 
গগলটীচক্রঃ কিচীটঃ কলমোদরঃ! 
কিচীটস্থানে কিরীটঃ ইতি চ পা- 
ঠ৪1 স্রচীবন্তঃ কোকনদঃ প্রদা- 
সঃ সিদ্ধকো। হব্যযঃ1| গণাঃ পঞ্চ- 

দশৈতে বৈ যক্ৈ দত গুহন্য চ। 
কালিন্দ্যাঃ কলকন্দশ্চ নর্মমদাষ। 
রণোশ্কটঃ1 গোদাবর্ধ্যাঃ সি- 
ছপাত্র সমসাযাস্ত পক্ষজঃ 1 

সহম্বাহ্থঃ সীতাষা। বঞ্জলাযাঃ 
স্মিতোদরঃ | মন্দাকিন্যাঃ সুবা- 
শ্চ বিপদ্যাধাঃ প্রিষস্করঃ। রী 
রাবত্য শ্চতুর্দঝুঁঃ ষোডশাক্ষে 
হপর স্তথা | ম জার" কৌশিকী 
প্রাদাৎব্রথ ক্র চ গোতমী। 
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1 বাহদা শতশীর্যঞ্চ বাহা গো- 
নন্দ নন্দিনৌ |] ভীম ভীদরথী 
প্রাদাৎ দুর্গ ণিরি* সরযূ দর্দৌ। অ- 
উবাহ্" দদৌ কাশী সুবাহন মপি 
গগকী 1 মহানদী চিত্রদেব* চি 
৷ চিত্ররথ দদৌ সহঃ বল, 
'য” প্রাদাৎ মধুবর্ণ* মধুদকা | জ. 
হুক” ধুতপাগা চ বেধা! পেটানন" 
দদৌ। সততা প্রথমপর্ণঞ্চ রেব।: 
সাগরবেগিন*। গ্রভাব। পাশ-। 

| 
্ 

জণ প্রাদাৎ কাঞ্চনা কনকপ্রভৎ 
1 ধৃতপত্রঞ্চ বিষল। চারুব্তু” ম- 
নোহর। 1! অপাপ1 চ মহারামৎ 
বেণু। বিদ্রম সুপ্রভ"। জুপ্রসা- 
দ স্থবেশ চ জি নোঘবতী 
দদৌ 1! যঙ্ঞবাহ বিশাল। চস. 
রস্বত্যা দুর্গণান্। জটিলাতন- 
যন্যাদাৎদশশক্র বলাদ্গণান্।। 
করাল" শিতকেশঞ্চ কঞ্চকেশ” 
জটাধর”! মেঘনাদ" চতুর্দসটর 
বিদ্যুজ্জিন্ব" দরশানন*॥ সোমা, 
গ্য যাষন মেবোগ্র* দেবযাজিন 

মেবচ। হণসাস্য" জগ্ডজঠরণ! 
বহুগ্রীবণহযানন”]! নী 
পঞ্ৈতান্ দদুঃ পুক্রায কৃত্তিকাঃ 
স্কলজজ্* হব” লে রত 
মই'নন*॥ পিগারকথ, পঞ্চৈতান্ এ 

| 

রঃ 

| 

]ঃ 

| 
| 

ূ 

ূ 

দঃ ক্কন্দাষ চর্যষঃ। নাগজিহ্ব* 
চন্্রভাষণ গাণিকুম্ম শশিক্ষর" |! 
বাসবক্ত" সজনুক" দূদৌ তীর্থঃ 
পৃথুদকঃ। ক্রভীর্থ সুচক্রাখ্যৎ 
মকরাক্ষ* গযাশিরঃ)] গণণ গঞ্চ- 
শিখ” নাম দদৌ কনখলঃ স্বয*! 
বন্ধদত" বালিশি [রে। বালুসারঞচ 
পুক্ধর" |) সবৌজস" নাহ্যিক" 
মানস" পিঙ্গল" তথ] ।রূুজ মৌশ- 
ননঃ প্রাদাৎ ততো ন্য। মাতরে। 

দদূং]| বনু দাষা শোণতীর্থঃ প্র- 
ভামে। নন্দিনী মগি। ইন্দ্রতী- 
এ" বিশোকাঞ্চ পা ঘনস্ব- 
না") সপগ্ুসার্বতঃ প্রাদাৎ মা- 
্ শ্চতুরোদ্ভূতাঃ ৮ 

মাধবীথ ভী্ঘনো সিতা- 
ননা”! একলুতা* ন[গতীর্ঘথঃ 
রচক্ষেত্র* পল।শদা" নিন 

খণ্ডশিলা" ভদ্রকা লী” ভ্রিপিষট- 
পি2)] পৈতভী তৈও যোষ্ভৈও 

প্রাদাদুদরগাবনঃ) ফোগানী- 
যা” মহাপ্র।দাচ্ছু।ণক।” মান 
সে। ভদও1) শতপু্া*শতানন্দা, 
তথোল্খল মেখলা”। গন্মাব- 
তী* মাধহীঞ্ দদৌ বদারিকাস্র- 
মং] সুখসা মেকচুল।ঞচ দেব 
ধর্মাধ্র/*তথ।£ উকাথনী* বেদ. 
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মিত্রা" কেদারো। মাতরো দদৌ | 
কার্তিকেযোগ্পত্তৌ ৫৪ অধ্যাধঃ স্পনক্ষত্রাঞ্চ' করণা* জুপ্রভাবা, 

জুমঙ্গলী” 1 বেদমিত্রা” চিত্র- 
দেনা” দদে। রুদ্রে। মহাবলঃ | 
কোটরাক্ষী সণ্যতাক্ষ। মষতীৎ। 
বহুপুভ্রিকাণ 1 পলিতা” কম; 
লাঙ্গীঞ্চ প্রযাসা* মানসো দদৌ 
| স্পলী” মধূঙ্গত্তাঞ্চ খ্যাতি, 
রা পরা” প্রাদাদৈ কা. 
ভিকেষাষ সর্থপাপ বিমোচনও ]) 
সাভ্তানিক।" বিকলিকাৎ ঞ্রুমক1* 

খরবাসিনী।। জলেশ্বরী আন্ুটি- 
কা স্রুদামা লোহমেখলা। বপু. 

| 

ৃ 
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সপ্ন 

বা মুখ গী চ কেকনাম। মহা 

ননী! রৌড্রা ভূ ভূ্বিক। তু | 
শ্বেতত রদ হবিনাও। এতা- 
নি ভূতানি গণাশ্চ মাতরে। দৃষ্টন।। 
মহাত্মা বিনতাতনূজঃ ]। দদৌ ৰ 
মযুর* স্বন্ভুত* মহাজব” তথা কুণ 
শ্চাস্ভতরাত্্র মুন্তমণ। শক্তিৎসৃতা- 
শে হদ্দি্গুত। চ বস্ত্র" দণ্ড" গুরুঃ 
স! ঙগটিল। কমগুলু* ॥ মালা" 
হরিঃ শুলধরঃ পতাকা” ক্ছে চ 
হার” মঘবানুরস্তঃ। গণৈূ্তো। 
মাতৃভি রম্বিতশ্চ যযূরস-স্তে ব- 

রশক্তপানিঃ]। মোন্য [ধিপত্যে | 
সবৃতে। ভবেন ররাজ সুর্ষেেব ম| 

কনা 
হাঁবপুষ্মান। ইতি বামনপুরাণে 

|1%11% 1] দেব্য। ঘারপালবিশে- 
যঃ! তস্য বলি ধর্থা। মহানবম্যা* 
শরদি রাত্রো স্কন্দ বিশাখযোঃ॥ 
যবচূর্ণময" কৃত্বা! রিপু* মৃন্মষ মেব 
বা ৷ শিরস্থিস্থা বলি" দদ্যাৎ ক 
বা তস্য তুমন্ত্রতঃ! অনেনৈব তু 
মন্বেণ খস মামস্তর্য যত্বতঃ।। রক্ত 
কিলকিলী ঘোরঘোরা ধারবি- 

 হি"সকঃ। ত্রন্গশিখ্যাস্বিকাশিখ্য 
মমুক” চারিসত্তমণ1 তান্তে। বি- 
সর্গসহিতঃ স চ বিন্দূযুতে। হপ- 
রঃ) ব্রক্ষাগ্রিযোগ শ্চন্দ্রেণ বিন্দু- 
নাচ সমন্বিতঃ1! শির শ্ছিত্ব। বলিৎ 

। দদ্যাণ্ কহ। তস্য তু মস্ত্রতঃ। অ- 
নেনৈব তু দঙ্ত্েণ বিন্দুনা চ সম- 
ম্বিতঃ!! ফডন্তে বলিষু ও 
খল ক্কন্দ বিশাখষেণঃ 1 রক্ত- 
অবোঃ সেচযিস্ব। এ ত*রি- 
পু" বলি" ॥ জচন্দনস্য তিলক” 
ললাটে হভিনিবেশযেশ। রক্ত- 
মাল্াযধরণ" কৃত রক বস্রধর* তথা 

1 কণ্ছে বদ্ধ! রক্ত্তত্রৈ নভে 
নাল্যঞ্ ক্ুত্রিমণ। দক্তোত্তরশিরঃ 
স্কন্ধ” ক্ৃত্বা খজোন চ্ছেদযে্ড 1! 
শির স্তস্য ততে] দদ্যাৎ স্কন্দাষ 



৬৩৫৯ 
্ম্দন' ্দ্বঃ 

। ভেন মন্ত্রতঃ। চতুর্দশস্বরাগ্রি-] ইতি ক্ষন্দধাত্বর্থদর্শনাৎ |] 
ত্যা" সং্যুক্তঃ সপরঃ সম] প-] স্কন্দাঞ্পকঃ পু পারদঃ। ইত্তি 
রতঃ পরতঃ পূর্ব” চন্দ্র বিন্দু সম | রাজনিরঘন্টঃ ॥ 
স্বিতঃ। বন্দ মূলমন্ত্রো হয" স্ষষ্ধঃ ' ক্লী অণ্নঃ॥ প্রকাণডঃ। 
তেন তন্মৈ বলি" সৃজেৎ | চত- 
দরশস্বরাগ্রিভ্যা” পতৃতীধন্ত পৃ 
ধরব । প্রোক্তে। বিশাখসন্তো 
ইয*তেন তন্মৈ বলি" সুজেও | 
জটিলাক্ষে৷ কুচ পিহ্রবণৌ র-. 
জ্ঞাণ্খধারিণৌ! ত্রিশল* ক. 
রবালঞ্চ পাণিভ্যা" দক্ষিণে তথা 
॥| বিভ্তৌ নৃকপালঞ্চ কতৃকি- 
থাপিবামতঃ। তিনের নরমূ 
ওানা" মালা মূরদি বিভূতৌ। 
বিকটো দশনৈ ভর্মৈ গণেশ । 
দ্বারগালকৌ। ধ্যানেন চিস্ত- 
যেদ্রেব্যাঃ পুরতঃ ষণস্থিতো সং 
দা।! ইতি কালিকা পুরাণে ৬৬ 
অধ্যাযঃ 110] নৃপতিঃ। হি 
জটাধরঃ|) শরীর*। ইতিত্রি 
কাগশেষঃ॥ পারদঃ। ইতি । 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ নদীতট”।। প্. 
ণ্ডিতঃ | ইতি কেচিৎ] বালক! 
3৯: | তস্য চিকিৎ,। 

বালগ্রহশব্দে ডর্টব্য! 0 
চি লী রেচমণ। ইতি রি 
ওশেষঃ) গমন শোষণ ॥] | 

যথা! ক্বন্ধঃ সা্ত" নপুণ্সক 
মিতি কেচিশ! ইত্যমরটীকা ধা" 
ভরতঃ 1 

স্কন্ধঃ পু* অবধববিশেষঃ1 কাধ 
ইতি ভাষা! ততুপর্যযাষঃ1 ভূ- 

জশিরঃ২ অণ্সঃ ৩7 ইত্যনরঃ 
| কন্ধঃ৪1 ইতি ৮০ 
| দোঃশিখর" ৫! ইতি রা 
নির্ঘন্টঃ। তরো মি 
পর্য্যন্ত"! গুঁড়ী তি ভাষ। ? 
তত্পর্্যাযঃ। প্রকাণ্ড? ২1 ই" 

ত্যমরঃ1] কাণ্ড ৩! ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী।! দওঃ ৪1 ইতি জটা- 
ধরঃ।| নৃগতিঃ 1) সম্পরাষঃ | 
সযৃহঃ॥ কাষঃ1 ভদ্রাদিঃ ॥ 
ছন্দোভেদঃ1 ইতি মেদ্িনী || 
বিজ্ঞানাদিপঞ্চ॥ ব্যুহঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ1| পন্থাঃ। ইতি শব্দ 
রত্বীবলী 1 গ্রস্থপরিচ্ছেদঃ ॥ 
যথা। শ্রীপার্বত্যবাচ! স্কন্ধৈ- 
াদশভিঃ প্রোক্ত শ্রীমন্ভাগ 
বত" প্রজে। | শুক স্তচ্ছাবযামা- 

স মহারাজ"পরীক্ষিত"॥ ইতি 



. ৯১৩৬০ 

ক্ষন্বার 

পান্মে পাতালথণ্ডে ৭১ অধ্যায়ঃ 
ক্ষন্ধচাপঃ পু* বন্শাদিনিশ্শিত- 

শিক্যাধান"। তঙপর্য্যাযঃ | বি- 

হঙ্গিকা ২1 ইতি হারাবলী ॥। 
এ গি 

হন্বেজঃ পু” শলক্যাদঃ1 বথা। 
গর্ববোনয ইক্কাদ্যা ক্কন্ধজাঃ 
স্লকীনুখঃ! ইতি হেমচন্দ্রঃ] | 
ৃদ্রাক্কিতহ্মচন্দ্রে কন্দজ ইতি 
পাঠঃ]. 

ক্ন্ধতরুঃ পু" নারিকেলবৃক্ষ ৷ 
ইতি রাজনির্ধনঃ ॥ 

ক্ষদ্ধদেশঃ পু" গজন্যস্কন্ধঃ। যত্র 
হস্তিপক উপবিশতি। তথ্খপর্যযা 
যঃ। আসন” ২1 ইত্যমরঃ || 
ক্কন্ধমাত্র। যথা) ব্রিপুরারিঃ 
স্কন্ধদেশে কণ্ে কামাক্গনাশনঃ 
। ইতি ভূগুভরতনপ্বাদে মাহে: 
শ্বরকবচণ |. | 

ক্ন্ধফলঃ পু" নারিকেলবৃক্ষঃ ৷ 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ উভ্্ঘর- 
বৃক্ষঃ। ইতি শবচন্দ্রিক। |] 

্ন্ববন্ধনা স্ত্রী মধুরিক|! ইতি 
শব্দচন্দ্রেকা]। 

স্বন্ধমল্লকঃ পু» বঙ্কপন্ষী। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ | 

্ষন্বরহঃ পুণ বটবৃক্ষঃ। ইতি। 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

দ্ধ 
ক্ষন্ধবাহঃ পু* শকটাদিবাহক- 

বৃযঃ। যথা। স্কন্ধবাহত্ত শীষষশ্চ 
শৃঙ্গী গৌ রক্ষধূর্তিলঃ । ইতি 
হারাবলী ॥ 

স্কম্ধবাহকঃ পু* শকটার্দিবাহক- 
বৃষঃ॥ তৎ্পর্যযাষঃ। স্বন্ধিকঃ ২ 
। ইতি হেমচন্্রঃ|| স্কন্ষেন বৃহ- 
নকর্তরি ত্রি॥ 

ক্ষন্ধশাখ। স্ত্রী বৃক্ষম্যমুখ্যশাখ। 
| তণ্পর্যযাযঃ1 শাল। ২। ইত্য- 
মরঃ 

্ন্ধশূঙ্গঃ পু* মহিষ্ঃ। ইতি 
কেচিৎ) 

স্ষন্ধা স্ত্রী শাখ। লত|। ইতি 
কেচি ]] 

ক্কন্ধামিঃ পু” বৃহকাষ্ঠামিঃ] 
ইতি ত্রিকাগুশেষঃ 1] 

স্ন্ধানলঃ পু” বৃহত্কা্াগরিঃ | 
তশুপর্য্যাষঃ। স্থলব.।ধক্২ 
১১ টি (২১৬ ই 

ইতি জটাধরঃ ৷ 

ক্কন্ধাবারঃ পু* সৈন্যস্থিতিঃ ॥ 
রাজধানী! ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
কটকঃ) ইতি ভূরিপ্রযোগঃ | 

ক্কন্ধিকঃ পু” ক্ষন্ধবাহকবৃষঃ ॥ 
ইতি হেমচন্দ্রঃ 

স্কন্ধী পু" বৃক্ষঃ। ইতি রত্ঘাল। 
॥ ক্বন্ধযুক্তে ত্র] 



৬৩৬১ 
দ্্দ স্বর, 

॥ ব্রি চ্যুত'! ইত্যমরঃ 111 দুর্গাদাসঃ | 
শত ॥ গত*। ইতি স্কন্দধাত্র্থ সু গ্রনউ রোধনে! ইতি 
দর্শনাৎ || কবিকল্পদ্রমঃ! দন্ত্যাদিঃ পঞ্চ, 

স্কভ ইউ ত্ত্তে৷ ইতি কবিকন্প- | মম্বরী! গক্কভুতি। ন স্কুভৌ- 
দ্রুমঃ1| স্তত্ত ইহ রুদ্ধীকরণ"। | তি! উ তত্ব বা! রোধন 
ই ্থস্তাতে। ও স্বত্ততে কবা- | মাবরণণ। ইতিদর্গাদাসঃ|| সৌ- 
টেন দ্বার" লোকঃ। চস্ত্তে। ) ত্রধাতু রষ* |! 
ইতি দুর্গাদাসঃ |! স্কোটিকা তরী পক্ষিবিশেষঃ! যথা 

ন্ গনএ, উদ্ধৃতৌ? আগ্লাব-] অথ সষপী। হাপুভ্রিকা খঞ্জ- 
'নে। ইতি কৰিকক্সদ্রমঃ॥গ ঞ | নিকা তুলিক। স্কোটিকে সমে | 
স্কুনাতি স্কুনীতে।ন এ, স্কনো- | ইতি ত্রিকাশেষ: 1 

তি স্কুনৃতে। চ্ক্ষাব। উদ্দৃতি ব্থর মষও বিদারে। ইতি কৰি- 
রুদ্ধরণণ। আগ্রবনে। ইতি প্রা. কন্দ্রমঃ॥ ম স্বদ্যতি! উপ- 
৪1 স্কুনাতি চক্ষুনীতে চ স্কু-) সর্গাৎ পরস্য তু'ব। শম যঘ ফণ্ 
নোত্যাপ্নবতেপি চ। ক্কব্বতে ইত্যাদিন। বা হন্বঃ।  প্রস্থদতি 
স্কন্দতে চাপি ষডাপ্নবনবাচি-। প্রস্থ। দ্যা ; অব পরি বজ্জাদু 
নঃ।| ইতি ভউমল্লঃ! আবর- |, পসর্গাৎ পরস্য ঘট দিব নাস্তি 
ণে ইতি গাণিশীষাঃ। স্কনাতি। ইতি কাতত্ত্াদ্যাঃ। তত্রৈব অব- 
শত্র* বাণেন ভটঃ আচ্ছাদয- | স্থানে অপ ইতি ভীম; প্রন্থা- 
তীতার্ঘঃ ইতি রমানাথঃ || দষতি অবস্যদ্যতি পরিস্মদষ- 
ইতি দুর্ঘাদীসঃ | তি! অপপরিভ্যা" পরম্য ঘটা- 

সদ ইউ আপ্রবে।! উদ্ভৃতৌ | দিত্ব" নাত্ীতি জৌমরাদ্যাঃ 1 

 উৎ্পৃত্যগত্যা" *] ইতি কৰিকল্প অপস্থদযতি পরিষ্ম।দষতি প্র- 
দ্রমঃ। | পঞ্মন্থরীতি ধাতৃপ্রদী : স্যদঘতি। স্যদ স্থদনে ইতি 
গরামৌ।! স্বন্দতে ক্বন্দতে চা) প্রাঞ্চঃ| শ্যদন* স্বৈর্ধ্য নিতি 

 পিষডাপ্নবনবাচিনঃ। ইতিভ 1 ভ্রিলোচন রামৌ। পাটন মিতি 
উমল্বোপি। চুস্কন্দিষতে। ইতি গোবিন্দঃ ; ক্লেশোত্পাদন 

কিল 

ও ০৯ 

০2 ৮০ ১০,২৯১ স্পা সপ ৯ শশী শেপ শী শিোপিসীপাসীপপস্পানসা পিপিপি 1 বাটা শা শীশ্পশীশট শশশিশীটস্স্পিিটিী 

রে 2 পাস পিসী শিশ পাপ তে পলা পপ ২১ ৫ 



৬৩৬২ নি 
.স্্লিত স্তন 

মিতি গোষীচন্দ্রঃ ৷ হি“সেতি | স্তক ম প্রতীঘাতে। ইতিিৰি- 
রমানাথঃ। ইতি দুর্গাদাসঃ 0 [| কক্পদ্রমঃ | ম তিষউকযিষতি 

স্থারন" ক্রী বিদারণ ইতিস্থ- | তিস্তকযিষতি। ইতিদুর্গাদাসণ। 
দধাত্বর্ধদর্শনাৎ | ক্ধর্ঘ" | (স্তন মি শবে! ইতি কবিকল্প- 
গাটন* | ক্রেশোথ্পাদন* 0 || দ্রমঃ1 মি স্তনষতি ভ্তানষতি 
হিণ্স|1 ইতি কবিকল্্রমটাকা- | অতিভ্তনৎ্ঘ; ইতি দূর্গাদাসঃ|! 
যা” দুর্গাদাসঃ | স্তন ক অভুশব্দে! ইতি কবি- 

স্থল মি চযে॥ চলে! ইতি কল্পদ্রমঃ |! স্তনযতি মেঘঃ ! 
কবিকল্পদ্রমঃ | মি স্মলষতি 1 ইতিদুর্গাদাসঃ | 
বচন” তে সর্থথ। শুক্র খেদ |স্তনঃ পু" অবযববিশেষঃ! মাই 
মিতি মালত্যাণ। ম্বালফতিচ-] ইতি চুটী ইতিচভাষা। তৎ- 
স্থবাল! চযঃ সঞ্চষঃ। শ্থলতি | পর্য্যাযঃ! জচঃ ২1 ইত্যমর21 
পুষ্প” মালিকঃ সঞ্চিনোতীত্য- | কুচঃ৩ উরোজঃ৪ বক্ষোজঃ ৫ 
থঃ। চলঃ স্থলন”*। স্থলতি পযোধরঃ ৬ বক্ষোরুহঃ৭ উর- 
পত্র” বৃক্ষস্য। দৃঢঃ প্রেম। ভগ্নঃ | সিজ্ঃ ৮ % তস্যাগ্র” চুচুক* 
সদসি রিব সন্ধিণ ন লভতে | ইতি শব্দরভ্রাবলী | তস্য শু- 
লভেতাপি প্রাষঃ স্থলতি খলু। ভলক্ষণ যথা? অরোমশো 
যত্্বৈ রপি ধৃতঃ॥ ইতিদুর্গা | স্তনৌ পীনৌ ঘনাবাবষমে 
দাস || গুভৌ। কঠিনাবরোম মুরো 

স্থলন” ক্লী পতন*। তত্পর্য্যাষঃ | মৃদুত্রীবা চ কমুভা 1): ইতি 
| রিঙ্গণ ২ ইত্যমরঃ | রি-] গারুডে ৬৬ অধ্যাষঃ1 তস্য 
বণ ৩1 ইতি হেমচন্দ্রঃ 11 মনোহরত্বকারকৌষধ* যথা | 

স্বলিত” ব্লী কুটযুদ্ধাদিন! যূ-] ষ্ঠ নাগবলা চূর্ণ নবনীত স- 
দিমর্ধযাদাধাঃ স্থলন। তৎ- | মদ্বিত"। তলেপো। যুবতীনাঞ্থ 
গর্যযাযঃ। ছলণ২1 ইত্যমরঃ1) | জর্ধ্যান্মনোহরণ স্তন"॥ ইতি চ 
চলত” ॥ ভেষঃ 1 ইতি মে-) গারুডে ১৯৪ অধ্যায়ঃ 11 
দিনী।! অথ স্তনরোগস্য সং্প্রাপ্তি মাহ 

পেপাল 



৬৩৬৩ 
৪ ছিডি স্তনপা' 

1 সক্ষীরৌ বাপাদুদ্ধ বা দৌ-| তস্যা স্তনৌ সতত মেব চ নি 
ষঃ প্রাপ্য স্তনৌ জ্বিযাঃ! রক্ত" হীতৌ॥ পিত্বস্বানি তু শীতানি 
মান্যঞ্চ সন্দূষ্য ভনরোগায ক-; দ্রব্যাণাত্র প্রধোজযে। জলৌ 
র্যতে॥ অদুগ্ধাবপি স্তন প্রসূ-1 কাভি হরেদ্রক্ত* ন স্তনাবৃপ- 
তাষ। গভিপ্যাশ্চ স্ত্িষ। বোদ্ধ-| নাহযে্।। উপনাহযেঞ ম্বেদ 
ব্যৌ/যত আহ সুশ্রুতঃ! ধমন্যঃ | যেত! লেপো বিশালামুলেন 
স"্বৃতদ্বারাঃ কন্যানা" স্তনস" | হস্তি পীভা*তনোথিতাণ। নি- 
শ্রিতাঃ। দোষাবিসরণ স্তাসা* | শাকনক কন্কাভ্যা* লেঃ প্রো- 
ন ভবস্তি স্তনামষাঃ | দোষা-। ক্তঃস্তনার্তিহ। ॥ বিশালা ই্্র- 
বিসরণাঃ সপ্বৃতদ্বারত্বেন দোষা-) বারুনী। কনকস্য ধত্ুরস্য পত্র" 
ণা মবিসরণ মসঞ্চারো! যাসু তাঃ। গ্রাহ্"॥ লেপান্লিহস্তি মূলস্ত- 
। তাস। মেব গ্রসুতানা" গভিণী- | নরোগণ বন্ধ্যককেট্যাঃ। নি- 
নাঞ্চ তাঃ পুনঃ! স্বভাবাদেব | বাপ্য তপ্তলোহ” সলিলে তদ্ধ 
বিবৃতাজাযন্তে স্তবস্ত্যতঃ 11 | পিবেততত্র। ইতি ভাবপ্রকাশগা! 
স্তনরোগাণা মতিদেশেন লক্ষ- । স্তনন* ক্লী ধনিমাত্র"।! মেঘ- 
পান্যাহ। গঞ্চান। মপি তেষাস্ত | শব্দঃ1| ন্কিত*। ইতি মেদিনী 
হিত্বা শোণিত বিদ্রধিৎ । লক্ষণা-. ভনন্ধযঃ পুণস্ত্রী অতিশিশুঃ । 
নি সমানানি বাহাবিদ্রধিলক্ষ- ] তঙ্পর্্যাযঃ ! উত্তানশযঃ ২ 

খৈঃ 1 পঞ্চানা* বাত পিত্ত কফ | উত্তানশয। ৩ ভিভ্তঃ৪ডিস্তা ৫ 
সনিপাতাগন্ত্জীনা। আগন্তজ | স্তনপঃ ৬ স্তনগা৭ স্তনন্ধযী ৮ 
স্তনরোগাভিঘাতেন শল্যেন চ। স্তনদ্ধযা ৯) ইত্যমরভরতৌ 1 
বোদ্ধব্যঃ! রক্তজস্যাসম্ভবঃ | । ৯ অভিবালিকা॥ ই- 
স্বভাবৎ [াঞ্ষা! অথ স্তনরোগস্য ! স্তনন্ধবী$ ত্যমরভরতো |! 
চিকিৎসা! শোথণ স্তনোখিত | স্তনপঃ পু" অৃতিশিশুঃ। ইতি 
মবেক্ষ্য ভিষগিদধ্যাৎ ষদ্িদ্রধা- ূ ভরতঃ॥ স্তনপানকর্তরি তরি! 
বভিহিত* বুধ। বিধান”! আমে | স্তনপা৷ স্ত্রী অতিবালিকা | ইত্য- 
বিদাহিনি তথৈব চ তস্য পাকে । মরঃ |] 

8৯ লস 2 

॥ 



৬৩৩৪ 
স্তনাগ্র স্তভ 

স্নপাধিক। শ্রী অতিবালিকী। | রাজনির্ধণ্টঃ || 
দুদ্ধপোষ্য।। স্তনশবপূর্বক পা: সনান্তরৎ ক্রী হৃদয*! ইতি হেম- 
ধাতো এক প্রত্যষে আপ্প্রত্য | চন্দ্রঃ॥! স্রীবৈধব্যলক্ষণৰিশেষঃ 
যেন নিষ্পন্ন। |! [1 ইতি কেচিৎ 1]: 

সনভরঃ পু* স্তলস্তনবিশিষ্ঃ। ; স্তনাভোগঃ পু" স্তনভরঃ। ইতি 
তৎ্পর্যযাঃ) স্তনাভোগঃ ২! ত্রিকাওশেষঃ ॥ অ্তনস্য পরি- 
ইতি ত্রিকাওশেষঃ পূর্ণতা চ |! 

| 
স্তনভবঃ পু* রতিবন্ধবিশেষঃ | স্তনিত" ক্রী মেঘনির্ধোষঃ1 ইত্য- 

যথা! স্বজজ্ঘাদ্বযমধ্যে তুক্ুত্বা; যরঃ 1) করতালিশর্দঃ। ইতি 
যোধিৎপদদ্বযণ ॥ স্তনে ধৃত্ব! ; কেচিৎ।; শব্দিতে ত্রি | 
রমে কামী বন্ধঃ স্তনভবঃ । স্ত'নতফলঃ পু বিকণ্ট কবৃক্ষ | 
স্মৃতঃ ] ইতি ম্মরদীপিকী 01 ইতি রাজনির্ধন্টঃ 
সনজাতে ত্রি।৷ স্তন্য” ক্লী দুগ্ধ” ইতি হেষচন্দ্রঃ 

সনমুখঃ পু” স্তনাগ্রভাগঃ| যথ| | তন্ধঃ তরি ভি বি লগ 
| চুঢুকত্ত স্তনাদৃত্ত শিখ। মুখাঃ | স্তভধাতোঃ ক্রপ্রত্যযেন নি- 
৷ ইতি হেমচক্দ্রঃ 0 শ্পমঃ 1, 

সনযিত্বুঃ প্র" মেঘঃ॥ মুস্তকঃ 1 | স্তব্রোম। পু* শুকরঃ। ইত্য- 
ইত্যনরঃ॥ মেঘধধনিঃ! ইতি মরঃ|। অ্তস্তিলোমযৃক্ডেত্রি | 
নেদিনী॥ বিদ্যুৎ ইতি শব্দ-/ স্তভ ইউ স্তস্তে। ইতি কবিকক্প- 
রত্বাবলী | মৃত্যুঃ | রোগঃ | | দ্রনঃ ॥ দন্ত্যাদিঃ। ই স্তস্তযতে 
ইতি হেমচন্দ্রঃ 1] [| উস্তস্ততে। তিষ্টন্তষিষতি। তি- 

স্তনবৃত্তঃ পু* স্তনমূখঃ। স্তনের- | স্তস্তষিষতি। স্তস্তে। জভীভাব 
বেোট। ইতি ভাষা ইতি হেম-] অ্তৎকরণঞ্চ। স্তপ্তো স্ৃণা জভী- 
চত্দ্রঃ1] 7 ভাবাবিত্যমরোক্তেঃ ) শীতে; 

স্তনশিখ। স্ত্রী স্তনবৃত্তঃ। ইতি; নাবস্তন্ধো জভীক্কতঃ ইত্যর্থ 
হেমচন্দ্রঃ 1 ইতি ভ্রমদীশ্বরোক্তেশ্চ। স্তস্ত 

স্তনাগ্র" ক্লী স্তনবৃত্ত। ইতি) ইহ ক্রিযানিরোধঃ ইতি ভীম: 



৬৩৩৫ 
সত্বপৃ ভভ্তন 

দোধবৃদ্ধি রিতি গোবিন্দভউঃ | পর্য্যাযঃ | তামলিপ্ত" দাষলি- 
স্তস্তে। রুদধীকরণ% | ভ্তন্ততে | গু তাষলিপ্তী তমালিনী। স্ত- 
কবাটেন দ্বার" লোকঃ ইতি  স্বগূ বিষুগৃহঞ্চ স্যাদ্বিদর্তা তু 
দুর্গাদাসঃ |] ত্তিন॥ ইতি হেমচন্্রঃ 

স্তভঃ পু* ছাগঃ। ইতি শব্দরত্রা স্তস্থহনন* রী স্তশ্বঘনঃ। ইত্যমর- 
রি ) স্তস্বহনশী স্ত্রী) টাকাসারস্ুন্দরী 

সঃ পু* প্রকাগুরহিতবৃক্ষঃ। স) স্তস্বেরমঃ পু" হতী। ইত্যমরঃ1! 
ছু বিিকাদি তঙপর্যযাষঃ। | স্তত্ত গনউ রোধনে। ইতি 
গুকঃ২। ইত্যঘরঃ] তৃণাদিঃ। ; কবিকক্ষদ্রমঃ1 গ জ্তত্বাতি। ন 
তৎ্ধপর্ধ্যাষঃ! গুচ্হঃ ২! ইতি স্তত্োতি। উ তত্ব [সন্ধা 
চাঁমরঃ1 গু২ৎ্সঃ ৩1 ইতি ত-; রোধন মাবরণ”। ইতি দুর্গ- 
ট্রীক।1! বিটপঃ ৪1 ইতি জটা- দাসঃ1 সৌত্রধাতুরষণ।! 
ধরঃ 1 স্তস্ভঃ পু সুণা। থাম ইতিখ্টা 

ভব্বকরিঃ পু* ধান্যৎ। ইত্যমরঃ॥ | ইতি চ ভাবা। জড়ীভাবঃ! 
* অপি চ। পু*সিভ্তস্বকরি ধান্য"। সতু নিষ্গৃতিভত।! ইত্যমর- 

ব্রীহি না ধান্যমাত্রকে! ইতি । ভরতৌ !। 
শব্রব্রাবলী স্তস্তকরঃ পু* বেষ্উটন"। ইতি 

ভষকারঃ ত্রি গুচ্ছকারকঃ। সত কেচি৬ | স্তণাকারকে জাড্য- 
শব ও কঞ্ধাতোঃ ষণ্প্রত্য- 1 কারকে চত্রি॥ 
ষেন নিষ্পন্নঃ। স্তস্তকী পু” বাদ্যবিশেষঃ। ইত্তি 

স্ত্ঘনঃ ত্রি তৃণাদ্যুন্ুলনকারি ্ কেচিৎ 1! 
খনিত্রাদিঃ! তত্পর্যযাষঃ। স্ত ্তস্তন* ক্লী জভীকরণ”। যথা 
বপ্নঃ২। ইত্যমরঃ॥ স্তব্বহননী | দ টন্তস্তন ৯৯, দারিং 
৩1 ই।/ত ভরতঃ & স্তম্থহননণ৪ ূ রা ইতি বগলা মৃশখী- 
1 ইতি  সারযুন্দরী 1 ৷ ভ্বোত্র" | ১৭ 

সঃ ভ্রি সতষঘনঃ। ইত্যমরঃ॥ | চারকম্মবিশেষ:। যথ!। উলৃক 
স্তবপূঃ স্ত্রী পুরীভেদ্হ! তৎ ] কাকযোঃ পক্ষে গৃহীত মনত 

! 



৬৩৬৩১ 

বিভতমঃ 1 
নিশাযাঞ্চ সাধ্যাক্ষর স"পুটিতণ। 
মন্ত্র স্থাপিতগবন* সহস্জপ্ত" 
চতুষ্পথে নিখনেও 1 ভন্তন মে 
তদ্বশ্য* ভবিত। জগতাঞ্চ নাত্র 

সন্দেহঃ! স্াপিতপবন* ক্লৃতপ্র।- 

ণপ্রতিষ্ঠ”11 ক্বত্ব। প্রতিক্কতি মথ 
বাশ্মশানাজার কেশ শববনন 

জা”। সব্যগধিষ্ঠিতপবনা" হদগ- 
তনাম্ী" লমন্ত্রললাটাচ] ম 
ধিটিতগবন।* সহসূজপ্তা” তদু- | 
স্কব!বমনা*) দগ্লাৎ রে নিখ | 
নেহ শ্াথানাদলে পর বাক 

শতস্তঃ॥ আলিখা চে উকাধূগলে 
নন্্র মনানপুটিভণ। নিশষা নি. 
শীথকলে অহসজপ” গ্রতিষ্ঠি- 
তপ্রণ 1 বন্ধন নতিতীক্রতর* 
স্তন্তন মভিতীক্ষান্থুনির্নক্ষপ্ত” ॥ 
লিখিতগন্ত্র চিতামষ কীল্ক" স 
হিভকন্ম নাম সমারুত"চ ক 
তজগণ ভ্রিঘহসকসণখ্যষ। পথি 

খুনদথ যাননিবারণ”। বিহিত 
নি তরৌ রিপূনামযৃতপ 

ম্ন গম | 

নিশষ। কৃতনামকৃ*।। নবসহমু, 
জপাদি্ুসাধিত” পাঁথ 
সৈন/নিত্রোধন, 
| ইত ফেক! রনী স্্র৫ পট 

আলিখ্য বৈ শরাবে 

থ খনেদথ 
|| ইতি স্তস্তন। 

স্তস্তন 
লহ 11%11 অথাগ্নিস্তস্তন”1 মা 

লুর্য রদ" গৃষ্ৃ জলৌকা” তত্র 
পেষযে্। হস্ত ত লেপযে- 

ত্তেন অগিস্তপ্তন মৃত্তন“॥ শা- 
ল্লীরন মাদাষ খরমূত্ে নিপধধাষ 
ত*! অগ্ন্যাগারে ক্ষিপেত্তেন 

অগ্নিস্তন মুত্তঘণ1 বাধসী উন- 
র” গৃহা মণ্ডুকবসযা সহ! গু. 
ডিকা” কারযেন্তেন ততো হনুী 
প্রন্ষিপেদ্বশী 1 এব মেভঘ প্র- 

যোগেণ আগ্মস্তন্তন ব্ত্তমণ। র- 
ক্তপাটলঘূলন্ত অবফ্টনবঞ্চ মূল- 
কৈঃ11 দিব্য স্তস্তষতে ক্ষিপ্র" 
গ্যঃ পিও” জলান্তক। মৃত্তী- 
ভক বচা হট” মরীঢ" নাগর 
তথা 1] চর্বি্বা চ ইন" সদ্ো 
জিহ্বয! ভ্বলন" লিহে্,। গে 
রোচন” ভূঙ্গর'জ* ্িকিত্য 
যত” সম” ॥। দিবার 

স্যাৎ মন্গেণ নন বৈ তথা। রত 

হা” অগ্রিন্তন্তনপজর ; ও নমো! 

ভগবতে জলণ স্তস্তষ স্তস্তয সৎ 
সম” সকে ককে কচর। জলস্ত- 
স্তনমন্ত্রো জল স্তন্তযতে 
শিব । ইতি গারুডে ১৮৬ অধ্া- 

যঃ) প্রকারান্তর" ষট্বর্্শব্দে 

হব 

দ্রব্য | 



৬৩৬৭ 
সবক 

স্তস্তনঃ পু" কামদেবস্য গঞ্চবা- 
ণান্তগতিবাণবিশেষঃ যথা 1 
উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপন স্ত- 
স্তনস্তথ।॥ সন্মোহনশ্চ পঞ্গৈ- 
তে বিখাভাঃ কামশাষকাঃ 11 
ইতি জটাধরঃ 1 

ত্তত্তিতঃ ত্রি জডীভূতঃ 
কতঃ। ইত স্তম্তশব্দাৎ ইতো।। 

২স্যজাতে ইতি ইতঞ্রতাযেন, 
স্তস্তধাতোঃ ক্তপ্রত্যযেন বা 
নিম্পমঃ 1 

স্তরিম। পু" 
কোষুঃ ।। 

তরী স্ত্রী ধূমঃ। ইতি হেমচন্দরঃ1) 
স্তবঃ পু" প্রশত্সা। ততপর্ব্যাযই, 

| স্তোত্র"২ নুতিঃ ৩ স্ততিঃ 3 
ইত্যমরঃ | অতবন” ৫ । 
শকরত্রাবলী। বর্ণত ৭1 

জটাধরঃ || 
স্তবকঃ পু” গুচ্ছকঃ। ইত্যমরঃ। 

দ্বে সম্তবকে থলে। ইতি খা 

বহুভিঃ পুট্ৈই লৈ বৰা সদ্বাধ 
গলবগ্রন্থিঃ গুচ্ছঃ। গৃষতে ধন্য 

ডা 
৬ ৬। 

পালা 

তদ্স*। ইত্যণাদি। 
] 

স্পিন ৩০ 

্ঁ নে 

০9 

র তে ভ্মরৈ রত্র গুচ্ছঃ1 গুঘ উড. 
| সবেষাঃ পু ঘুনৌ নামীতি ছক! পুষ্পাদি স্ত 

বকে গুচ্ছো মুন্তাহার কলাপ 

 ধেঁকে গুচ্ছকঃ গু্সকঃ ই 

' শব 

বঃ। স্যাঙ গুচ্ছঃ এ সস্ব 
হারভেদ কলাপযোঃ ইতি 

চবর্গদ্বিীষাস্তে রা ্বা- 
ইতি 

চপঠস্তি। তদ] গুধ্যতি টি 
ইতি গোধত্তে ক্রীডন্ত ভূমরা 
অত্রেতি ব। গু.সঃ1 গুধ্য বেছে 
গুধ উ ক্রীডে ইত্যস্মাঘ। নারী- 
তি সঃ! স্বার্থে কঃ গুৎনকঃ1 
বকে হারভেদে ট গু২সঃ স্ত 
ম্বেচ বীর্তিতঃ। ইতি দভ্তান্তেষ 

কুদ্রঃ! গু৩্সঃ জ্যাঙ্ স্তবকে 

স্তস্বে হারভিদগ্রস্থিপর্ণযে। রিতি 
দন্তাসান্তেযু মেদিনী। সুঙ্গরঃ 
জট্মশাপি স্তবকো গুৎসকা- 
বিতি | ইতি। হড়ুঃ। ভুবতে ইতি 
স্তবকঃ1 টু ঞল ্ঁ তী৷ অল্ 
শবঃস্বার্থে অভিধা নাৎ্ নিত্যৎ 

কঃ ই 1 পু  স্ততিঃ! 

ইতি বিশ্বঃ 1) গ্রন্থপরিচ্ছেদঃ]] 
সমহঃ ] ইত কেচিঙ ৮ সব 

কারকেত্রি ॥ 
সতবরকঃ পু 

কেচিৎ্ 

তি শরুতি5 

আবরকঃ। ইতি 

ইন্ঃ1 ইতাণাদি- 
০৯ 

কেোবঃ 1 

যে। রিতি চবগান্ডেষ্ রভিবে- ] স্তাবঃ পু" স্ব ।স্ত ধাতো তাবে 



৬৩১৬৮ 
স্তুতিপা 

 ঘঞ প্রত্যযেন নিষ্পমঃ ॥ 
স্তাবকঃ ব্রি স্তবকর্ত।। স্ত ধাতো। 
ক প্রত্যযষেন নিক্পমঃ ]] 

ভ্তিমিত” ত্রি আদ্র" । ইত্যমরঃ 1! 
চঞ্চল“! ইতি মেদিনী || 

সিত্তিঃ পু” সমুদ্রঃ॥ বাধ।। ইত্যু 
ণাদিকোষঃ | 

ভীর্বিঃ পু নভঃ | রুধির" | 
তৃণজাতিঃ1! অধ্ধ্যঃ) পযঃ 
শক্রঃ। ইতি সর্ণক্প্তমারোণা- 
দিবৃত্তিঃ1। 

স্ততঃ ব্রি স্ততিবিষষঃ? তঙ্পর্ধ্যা- 

যঃ) ঈলিতঃ ২ শত্তঃ৩ পণা- 
 যিতঃ৪ পনাধিতঃ ৫ প্রণৃতঃ ৬ 

পনিতঃ ৭ পনিতঃ৮ অপিশীর্ঘঃ 
৯ বর্ণিতঃ ১০ অভিষ্টৃতঃ ১১ ॥ 
পর 1! গীর্ণঃ ১২ উডিতঃ 
১৩1 ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ মৃতঃ 
১৪1 ইতি জটাধরঃ 11 

ভ্ততিঃ স্ত্রী সতবঃ! ইত্যমরঃ ॥ 
দুর্গা । ষথ।। স্ততিঃ সিদ্ধি রিতি 
খাত। শ্রিষাঃ সত্শ্রষণাচ্চ সা! 
লক্ষী বা ললন। বাপি ক্রমাৎ 
সা কান্তি রুচ্যতে | ইতি দেবী- 
পুরাণে ৪৫ অধ্যাযঃ || 

ভ্ভতিগাঠকঃ পু" রাজাদে ধাত্রা- 

গঠ 

দে বীর্ব্যস্তরতিকর্ত।। তৎপর্ব্যা 

ভভূপ 
যঃ| বন্দী ২) ইত্যহরঃ11 লগ্মঃ 
৩ স্ততিব্রতঃ ৪ সুতঃ ৫ মাগধঃ 
৬ মধুকঃ৭। ইতি জটাধরঃ 1 
প্রাতর্গেষঃ ৮1 ইতি ভ্রকাণ্ড- 
শেষ 1 

স্ততিত্রতঃ পু* স্ততিগাঠকঃ1 ইতি 
জটাধরঃ || 

স্তত্যঃ ভরি স্তবনীষঃ। স্তধাতোঃ 
ক্যপ্ প্রত্যযেন নিষ্পন্নঃ। ইতি 
মুদ্ধবৌধব্যাকরণণ।। 

স্তনকঃ পু" ছাগঃ! ইতি শব- 
চনক্দ্রিক। || 

সতত গনউ রোধনে& সৌত্র- 
ধাতু রণ! ইতি কবিকল্পদ্রমঃ 
॥ দত্তযাদিঃ । পঞ্চমন্রী | গ 
স্তত্বাতি! ন স্তুতি! উত্ত্ব- 
স্ব ভ্তন্থা; রোধন মাবরণ* | 

ইতি দুর্গ দাস: ॥ 

স্তভঃ পু” ছাগঃ॥ ইত/মরটীকা- 
যা” ভরতঃ 1! 

স্তষেপ্য" ক্রী শ্রে্ঠঃ। উত্তম | 
বৈদিকশব্দো | হয"! ফু ধাতে। 

_ রৌণাদিক সেপ্য ্তাষেন নি- 
সপন্ন"। ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদ্যা- 
ম্থা 8৬ )] 

সপ ক্ উচ্ছাযে। ইতি কবিকল্স- 
দ্রমঃ 0 বঠস্বরী। উচ্ছাযো 

1 



১৩৬৯ 
সৃক্ষ 

রাশীকরণ"। ক স্তগষতি ধান্যৎ 
রি 

টড | ভুষট্পযিষতি! ইতি | 
দুর্গাদাসঃ রী 

ভূপ যইর উদ্ভাষে! ইতি কৰি 
কন্মদ্রমঃ | ষষ্ঠী! য স্তপ্য 
তি। ইর অস্তুপণ, অস্তুপীৎ। 

অস্মাৎ, পুঘাদিত্বামিত্য* ও 
ইত্যন্যে। অতুস্তুগৎ্চ! ইতি 
দূর্গ দাসঃ |! 

সূগঃ পু" মৃদদাদিকুটঃ1 রাশী- 
ক্তমৃত্তিকাদিঃ। ইতি পুর্শলঙ্গ- 
সতগ্রহে অমরঃ 1 সণ্বাতঃ || 
নিষ্গুযোজন* | বল"। ইতি 
স.ক্ষিগুসারোণাদিবৃত্তিঃ | 

স্তু নঞ জ্তুতৌ। ইতি কবিকল্প 
আরমঃ1 নঞ সভূণোতি ভণুতে 

সপ 

ই 

স্পা 

ূ 
1 ভূত? রাচ্ছাদন"। ইতি দুর্গা 7 
ঘমঃ |] ূ 

ভূ ন প্রীতির প্রাণনে। ইতি 
কবিকল্সদ্রমঃ। ন স্তুণৌতি || 
ইতি দুর্গা দাসঃ | 

স্ভহ উশ. বধে। ইতি কৰকপ্স 
জ্রনঃ) ভ অস্তচার্থি অজ্তক্ৎ 
1 শভ্ৃহতি। যিদ 

ইতি দর্গ।দাসঃ 
ভূক ঠস7-ব্রি 
সম বর্ষ ভতমধ্য; ক্ষ 

তির রলি 9৬ 

৪ 

রা 
৬ 

ৰ 
| 
র 

| 

রি 
চর 

কল্পদ্রয়ঃ |! 
স্ুদীতে | সতীর্ণ ভীর্ঘঃ। ইতি 
দুগ্গাদাসঃ 1 

সহ উশ বধে। ইতি ববিকল্গ- 
দ্রুমঃ1] উঅস্তুহী [২ অক! 
শ ভূহতী সূ নত তি ভূহষ- 
ঘতি। ই ইতি দর্গদাসঃ ্  

স্তেন শুক চৌর্য্য। ইতি কবি, 

কল্গদ্রমঃ রঃ অতিস্তেনৎ্ ধনৎ 

চৌরঃ। 
স্তেন” ভ্লী স্তেষ”। 

স্তেনঃ পু চেৌরঃ! 

তেন 

তরীস্তুঙ্ষতে। ইতি দর্গাদা সঃ | 
এ গি ছাদনে। ইতি কৰি- 

এ গি জ্তুণাভি 

ইতি ন্গ [াদাসঃ || 

ইত্যমরটী- 

কাযা" ভব্লত2 11 

ইত্যমরঃ [1 
তস্য দণ্ডনির্ণবে। যথ। | স্তেন- 
স্যাতঃ প্রবঙ্ষ্যামি বিধি” দাওু- 
বিনির্ঘধে । পর্ণ যন্ত্র মাতি- 
৮৭ স্তেনান।ৎ নঞ্ত ন্গঃ 

| স্তেনানা" নিগ্রভাদদ্য ঘশো। 
শে স্পসপ পা প্র 

রাষট্চ বাতি! অম।দে হরণ 

হ্ নাকি তে ভার্য্যাপঢারি 

নী! গুরৌ শিষাত 
তেনে। রাজন কিছ 1 য- 
স্ব ভান্যগরগ্তান ভ্ব্যাণিস্ডে- 
শযের ওল 7) দণ্ডমেজ।- 

জি জান চে'র-যবগৃহাৎ্ 



স্তেমঃ পু 

২৬৩৭ 
তেব 

যেন যেন ষথাঙ্গেন স্তেনো নৃঘু না 
বিচেউতে ! তত্তদের হরেত্ৃস্য 
প্রত্যাদেশায পার্থিবঃ ॥ ইতি, 
মানবে ৮ অধ্যায়ঃ 1 

স্তেপ ক ক্ষেপে। ইতি কবিকল্প-, 
দ্রুমঃ |, একাদশন্বরী। ক্তে 
পযতি। তিস্তেপযিষতি ৷ ইতি, 

দুগদ [লঃ 1 | 

আদ্রাভ [বৃ2। ইত্য-। 

মত) 
ভেষ” ক্রী চৌর্ধ্য"! তু চৌর- 
সভাবঃ ভম্যকর্্ম চ॥ ইত্যমর্- | 

ভরতো | তন্য লক্ষণ যথা 1 
গ্রত্যগন বা পরোক্ষ” বা রাত্ৰো 
বায বাদিবা! যত পরজ্রব্য- 
হরণ” সেফ” তৎ্পরিকীর্তিত"।। 
ইতি প্রাধশ্চিত্তবিবেকঃ 1 ভঙ্ 
করণে নরকণ প্রতিপ্রসবঞ্চ যথ। 
1 ব্যাস উবাচ । ন হিপস্যাঙ। 
সর্থভতানি নানৃতঞ্চ বদে ক! 
চি) নাহিত"ন [প্রিষ" বাক্য 

ন স্তেনঃস্যাত কদাচন || তৃখ' 
ব1 ষদি বা শাক" মৃদস্ব| জল । 
মেববা। পরশ্যাপহর্রন জন্তু! ৃ  

নরক" প্রতিপদ্যতে।। ন রাভ্ভা*॥ 
টুর ৬ মশুত্রগ [তিতাদপি ৷ 

স্মাদশক্তষ্চ 

্ো তি? 
22 

1ন্চন্ নস্দত।ন্। 

শেষ 

বজ্জরযেঘ্ধঃ 1 নিত্যৎ যাঁচনকো 
ন স্যান্ন পুন স্তৎ প্রষাচষে্ড! ন 
বিষণ বিষমিত্যাহন বরন্ষস্ষ" বিষ মু- 
চ্যতে। দেবস্বঞ্চাপি বসেন সদ! 
গরিহরেতততঃ ॥ পুষ্পে শাকোদ- 
কে কাণ্ডে তথ। মূলে ফলে তৃণে॥ 
অদত্তাদান মস্তেষ" মন্ম রাহ প্র- 
জাপতিঃ। গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি 

: দেবার্চনবিধো ছ্বিজৈঃ॥ নৈক" 
ৃ দেব নিষত 5757 তা |শ কেব্” 

ল" 1 ভূৃণ* কাষ্ঠ, কল" পুঙ্স* 
প্রকাশ ঠৈ হরেছুধঃ | ধর্মা্থ, 
কেবলণ গ্রাস মন্যথা গতিতে! 
ভবে! তিল মদগ ফবদীনা, 
যতি গর হা৷ পথি স্থিভৈঃ 11 ম্ধা- 
তৈ র্নানাথ! বিপ্র বিধিবিস্তি 
রিতিস্তিভিঃ! ইতি কৌন্মে উ- 
গরিভাগে ১৫ অধ্যায়? ॥ শক] 
কামানের যথা; এতৈ 
ত্রতৈ রপোহ" স্য।দেনো হিৎ সা 
সমড়বণ। ভেষদোোষাপহত হতৃ্া* 

ভ্রতানা” আতা” বিধিঃ ৮ ধা- 
ন্যান্যধনচৌর্ধ্যাণি কৃত্বা কামাৎ 

দ্বিজেত্তম। স্বজাতীষ গহাদেব 
রুচ্ছার্দোন বিশুধ্যতি | মনুষ্যা- 
থান্ত হরণে জ্বীথাৎ ক্ষেত্র গ গৃহস্য 

চ। কূপ বাপ্পী জলানাঞ্চ শুদ্ধি 



৬৩৭১ 
ভৈষী তত্র 

শ্যান্্রাযণণ স্মৃত"]! ড্রব্যাণ ম. বিবেকঃ1| স্ব্ণকারঃ॥ ইতি 
ল্লসারাথা” স্তেষণ কৃতবান্যবেশ্মা 1! কেচিৎ || 
নঃ॥ চরে সাস্তভগন* কচ্ছণ। স্তৈন* ক্রী রা ইত্যমর- 
তৎ্পাপ পরিশুদ্ধযে ॥ ভক্ষ | টীকাষা* ভরতঃ 
ভোজ্যাপহরণে যান শধ্যাসন- | ভতৈন্য" ক্রী রী চৌরদ্য- 
স্য তৃ! পুষ্প মূল ফলানাঞ্চ প- | ভাবঃ কর্ম চ। ইভ্যবরভরতৌ | 
ঞ্গব্য* বিশো ধন" ভূণকাষ্ঠ | স্তৈন্াঃ পু* চৌরঃ! ইতি শব্দ- 

দ্রুমাণান্ত গঙ্কান্নস্য গুডস্য তু! | রত্রাবলী 1 
তৈল চর্দমাসিযাণান্ত ত্রিরাত্র"। প্তৈমিত্য" ক্রী জডভ॥ ইতি 

স্যাদভোজন*।| মনিমুক্তা প্র | রাজনির্ধণ্টঃ | 
বালানা* তাঘুস্য রজভস্য তু! ]স্তে'কঃ পু* চাতকঃ। ইতি যে- 
অবস্কাণস্যোপলানঞণ দ্বাদশশী- দিনী।। জলবিন্দ ন্ঃ। ইতি কে. 

হ্প কণামভূক্॥ কার্পাস কীট- | চি]! 
কোর্ণা না*দিশকৈকশফস্য চ। স্তোকঃ ত্রি অক্গষঃ। ইতামরঃ। 1 
গঙ্ষি কির রভ্বা শ্চৈব স্তো ককঃ পু" চাতকপক্ষী! ই- 
ত্র্যহ* গযঃ এতৈ ব্রতৈ ব্য- ত্যমরঃ | 

গোহেত পাপ” স্তেঘরূত" বৃধঃ।স্তে ত। ত্রি সবকর্ত।। ফুথাতে। 
। ইতি মাৎস্যে ২০১ অধ্য যঃ [ সত প্রত্্যযেন নিষ্পমঃ 0 

|1%11 স্ডেষস্য দণ্ডবিধি দণ্ড সত নর চা স্তবঃ। ইত্যমর$)] 

শে জধ্টব্যঃ | জুবপস্তেষ। বিধ* যথ।? অন্তর রা 

গ্রযশ্চিত্ত” প্রাশ্চভ্ত শব্দে ভর বিদ্যা বিধি" মন্বন্তরস্য ভূ 

ব্য” |! খচে। যজুণয সাম।নি যথা, 

স্তেধী পু" চৌরঃ যথা ।নুমন্ত£। প্রতিদৈবত" | বিধিহোত্রণ ভথ। 

ন্ুবর্ণ-্তষী মাম” সাবিত্রাষ্উন ৃ স্তোত্র" পূর্ব স" গ্রবর্ততে 1 

হর" আজ্যাহৃতী জ্যাৎ্ ত্র | ভ্রবাস্টোত্রণ বদ্ধন্তোত্রৎ বিধি- 
রি মুগ বসেও তপ্তক্ূচ্ছেণ বা তে ত্র ভখৈৰ চ 1] তখৈবা- 

ভিজনস্তোত্র* স্তোন্র মেতচ্চ- 
টি 

।ভবতি॥। ইত প্র প্রাযন্টিন্ত 



২৬৩৭৭ 
তে 

টন || দন্বস্তরেঘু সর্দেষ যথা 
স্বন্ত যে | - গ্রবর্ভঘন্তি 

ও বৈ ্রন্ষস্তো ত্র" পুনঃ 
পুনঃ ॥ ইতি মাৎস্যে ১২১ 
অধ্যায়ঃ | 

স্তাভঃ পু* সামবিজ্েদঃ]। হে. 
লনণ11 স্তন্তন"। ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

1 অপি চ। সাক্কেত্য পারিহ। 
স্য"বা স্তোভ হেলন মেব বা 
বৈঙ্% নামগ্রহণ যশেষাঘহর" 
বিদূঃ1॥ ইতি শ্রীভাগবতে ৩৬ 
স্কন্ধে ২ অধ্যাযঃ1 সান্ষেত্যৎ 
পুজ্রাদৌ সাঙ্কেতিত") পারিহা- 
পয" পরিহাসেন কত! ভ্তেোভিৎ 

গীতাল।পপুরণার্থে কত" হে. 
লন” কি” বিষণ নেভি সাব 

মপি চ বৈহ্ষ& নানোচ্চারণণ | 
ইতি ভণ্তীকাযা*ঞ্রীধরস্বামী || 

ভোম ক শ্লীঘনে। ইতি কবি- 
কন্দ্রমঃ 1 অতুস্তো মশড1 ইতি 
দুর্ীদাসঃ 1 

ভ্তোম" কী মস্তক” ধনণ1। 
শস্য") লৌহাগ্রদণ্তঃ]। বক্তে 
ত্রি। ইতি কেচিৎ 

ভোমঃ পু* সমূহঃ) ইত্যমরঃ11 
যজঃ1 ইতি হেমচন্দ্র ) 

॥ ইতি কেচিৎ, 1 

হস্কান০ 
৬৭০ 

্ী 
[জেপি রর জী বৃদ্ধ দ্রবাবিশেষঃ! 
ও ইতি হিন্দীভা 0] ইতি 

| ত্রিক রর গুশেষঃ 
স্ক্যান” ক্রী নিগ্ধণ। গ্রতিধানণ।। 
' ঘনত্ব") আলস্য"! ইতি বিশ্ব 

মেদিন্যো || 

স্ত্যানঃ তি সাহতিকর্ত। || ধান- 
কর্তা ৷ ইতি স্ত্যৈধাতোঃ কর্ত- 

রিক্তপ্রত্যযেন নিষ্পন্নঃ। ইতি 
মাত বাধব্যা করণ” )। 

'স্ত্েনঃ পু" চৌরঃ0 অমৃত" 
| ইত্যুণাদিকোষঃ ॥ 
সত্যে অপ্হতোৌ] নৌ! ইতি 

কবিকম্পজ্রমঃ 1 দত্ভ্যাদি রস্ত- 
স্বাদ্যযৃক্ততমধ্যঃ ৮ স্ত্যাবতি 
তিস্ত্যামতি। ইভি দুর্গাদাসঃ ] 

স্ত্রী স্ত্রী স্তনযোন্যাদিমতী | 
তঞ্পর্যযাযঃ ! যোধিৎ ২ "গবল। 

৩ যোষ।৪ নারী৫ জ।মন্তিনী 
শ বধুঃ ৭ প্রভীপদর্শিনী ৮ 
বাম। ৯ বশিতা ১* মহিলা ১১। 
ইত্যমরঃ11 প্রিষ। ১২ বলাম ১৩ 
জনিঃ ১৪ জনী ১৫ যোধিত। 
১৬ জোযিও ১৭ জোধষ। ১৮ 

জোধিতা ১৯ বনিকা ২* মে 
লৈক। ২১ মহেল। ২২ ॥ ইতি 
শব্দরন্রাবল] 1 শর্ঘদী ২৩ 

1 
| 

ূ 
ূ 
: 

্পোশপ্াশীসীশপাশ ৪ তত 

0০ প্পপেপপাসপসাপপপিপা পিপিপি পাশাপাশি শাশিটািাটিটাশাাশ শী 



রী 
সিশ্ুরতিলকা ২৪ সুভ্রঃ ২৫1 
ইতি জটাধরঃ 1) টি ২৬ 
বামদূক২৭"অনঙ্গ। ২৮ ললনা 
২৯কাস্ত। ৩০ পুরত্ধী ৩১ বরব- 
পিনী ৩২ সুতন্ুঃ ৩৩. তন্বী ৩৪. 
তলুঃ ৩৫ কামিনী ৩৬ তন্বঙ্গী 
৩৭ রমণী'৩৮ হ্নরক্রনষন। ৩৯ 
ভীরুঃ ৪ ভাবিনী ৪১ বিলাসিনী 
৪২ নিতস্বিনী ৪৩ মতকাসিনী | 
8৪ সুনেত্র1৪৫ প্রমদ। ৪৬ সুন্দ- 
রী ৪৭ অঞ্চিতভ্রঃ ৪৮ ললিতা ৪৯ 
বাসিতা ৫০. ভামিনী ৫১: বরা 
রোহা ৫২ নতাঙ্কী ৫৩ ত্রিনতা ! 
৫৪ বর। ৫৫ শ্যাম। ৫৬ চারুবর্ধা- 
না ৫৭1 ইতি রাজনির্ধন্ট2 111] 
স। চতুর্বিধ। | পদ্মিনী ১ িতরিদী। 
২ শঙ্িনী ৩-হস্তিনী৪। তাসাশ! 
লক্ষণানি ষথ।! ভবতি কমল- 
নেত্র! নাসিক ক্ষদ্ররন্ধ। অবিরল | 
জচযুগ্য। | দীর্ঘকেশী ক্রশাঙ্গী ৷ 
মৃদ্বচন সুশীল! নৃত্যগীতানুর-। 
ক্তা সকলতনুজুবেশা। পদ্মিনী। 

পদ্মগন্ধা 1১1) ভবতি রতি রস 

ূ 

»০সীীপসপীস্পসা পপ 

স্পাপিস্পােসপপপসা পাাপাসপারাপারচ্রাল্্প 

| 
| 

জ্ঞ। নাতিদীর্ঘা ন খর্ব। তিলক: 
মসুনাস। ন্িগ্ধদেহোত্পলাক্ষী ! 
কঠিনঘনঙ্গচাঢ্য। সুন্দরী সাজ 
শাল সকলগুণবিচিত্র। চিত্রিণী 

ৃ 

৬৩৭৩ 

কী 
চিন্রবত্তা 1] ২11 দীর্ধঘ। সুদীর্ঘন- 
যন। বরসুন্দরী যা! কামোপভো- 
গরসিক। গুণশীলযৃক্তা ৷ রেখাত্র- 
যেণ চ বিভূষিতকণ্টদেশ! সস্তো- 
গকেলিরসিকা কিল'শঙ্গিনী স। 
।1 ৩ স্লাধরা স্কলনিতম্বত। [গা 
স্থলাঙ্গুলী সুল্চা সুশীলা 
কামোখ্সুকাঁ গাটরতিপ্রিষা চ 
নিতম্বখর্বা খল্ হস্তিনী স্যাৎ | 
৪11 পদ্িনী পন্মগন্ধা চ মীনগন্ধ। 
চ চিত্রিণী। শগ্বিনী ক্ষারগন্ধ। চ 
মদগন্ধা চ হস্তিনী 11%11 শশ- 
কে পন্িনী তুষ্টা মৃগে তৃষ্টা চ চি- 
ব্রিণী। বৃষভে শঙ্থিনী তুষ্টা হে 
তৃষ্টা চহস্তিনী॥ পদ্মিনী শশ- 
যে ধেনি মেঢুকৌ চত্ুরঙ্গলো! 
। চিত্রিণী মৃগবে! ধোনি মেঢ়কে 
ঢ তথাবিধৌ | হস্তিনী বাজি- 
নে। রেব তাবে ছাদর*।।ছু লো) 
%11 তদ্য। অবস্থা যখ।; আ- 
ষোড়শ” ভতবেব্বাল। তক্রুণী ত্রিশ 
তা মতা । পঞ্চগঞ্চান্মত" যাবৎ 
প্ৌঢা বুদ্ধ ততঃ পর” 0 ইতি 
রতিমঞ্জরী 1% 1 বালা তু প্রা- 
ণদ। প্রোক্ঞ! যুবভী। প্রাথধারিনী 
| প্রৌচা করোতি বৃদ্ধত্ব” বৃদ্ধা 
মরণ মাদিশেছ্ | নিদাধ শরদে! 



্ নী 

র্বালা প্রৌঢ। বর্ষ বসস্তষোঃ 11 
হেমস্তে শিশিরে যোগ্যা ন বৃদ্ধা 
পি শস্যতে 1 নার্তবে যোড- 

শদর্যাৎ সগুত্যাঃ পরতো ন চ1; 
আবুঃকাযে নরঃ জ্্রীভিঃ স” 
যোগ, কর্ত মস্তি! ভ্রিভি স্থ্রি? 

ভি রহ্থো [ভিশ্চ সেবেত প্রমদা* 
মরঃ। সর্বেষৃত্যু ্রীষ্মেষ্ পক্ষা 
স্মালাদ্জেঘুধঃ 1 পঞ্চগঞ্চাশ 
তো নারী সপ্তসপ্ততিভঃ পুমান্। 
। ছ্বাবেতো ন প্রস্তুতযতে প্রন্ত 
ধেতে বিপর্ষযযাতি ) ইতি ল্লাজ-। 

বলে রাত্রিক্কত্য" 0%1] ভ্িযাঃ । 

শুভাশুতলক্ষণানি থা! শ্রাহ- 
রিরুবাচ। যন্যাস্ত জঞ্চিতাঃ কে- 
শা] মৃখ্্চ পরিষগ্ুলণ। রা 

দৃক্ষিণাবর্তা স। কনা ঈগলবর্ধিনী ; 
1 যাচ কাঞ্চনবর্ণাভ। রক্তহত্ত- 
সরোরুহা। সহস্বণান্ত নারীণা*। . 
ভবেৎ্ সাগি পতিত্রতা ॥ বক্র 
কেশ চ যা কন্য। মগুলাক্ষী চ. 
যা ভবে | ভর্ত। চ মিঘিতে তস্য! 
নিষত" দূঃখভাগিনী ॥ পূরণচনত্র 

মুখীকন্য বালন্র নবপ্রভা। ) 

বিশালমেত্রা বিশ্বোন্ঠী সা কন্য। 
লভতে জুখ*]! রেখাভি ধরহভিঃ 

মি" ম 
সরান রেখ। প্রকার তে।- 

৬৩৭৪ 
ত্র 

ক্তাভিঃ সখ মাঞপ্পোতি কষ্ণাভিঃ 
প্রেষ্যতা" ব্রজে্ ॥ কার্যোপি 

মন্ত্রী পত্রী স্যাৎ সখী স্যাৎ কর- 
ণেযুচ। লেহেহু ভাধ্য1 মাতা 

স্যাৎু বেশ্যা চ শখনে শুভা 11 
অঞ্কশ” জগুল” চক্র" যস্যাঃ পা- 
ণিতলে ভবে! পুস্তকাস্তরে 
চক্র” স্থানে উজ মিতি চ পাঠঃ | 
পুজ* প্রস্থুযতে নারী নরেন্দ্র 
লভতে পতি" 1 যল্য। স্তর রো- 

৬৬৫ ৃ 

মশৌ পাশ রোমতশো চ পষে।- 
ধরৌ! উম্নতৌ চাধরৌষ্ঠে চ 

মারতে গভিৎ। যল্যাঃ 

রণ” তবে! জপি দামঙ্গলে 

জাত রাভটীত্ব মুপগছতি॥ উ- 
ভূত্ত কপিল! ১ রোষর'জী 
নিরন্তর"। অগির হাতা জাত! 

দাসীত্ব মুপজাযতে ॥ যম্যা অ- 
নামিকা আষ্টে পৃথিব্যা" নৈব তি- 
ঠতঃ। গতি মারষতে ক্ষিপ্রৎ বাং 

 তক্তোখৈ (বর হর্তে 1] যস্য। গযন- 
মাত্রেণ ভূমিকল্পঃ প্রজাঘতে | 
গতি” মারষতে ক্ষিপ্র* শ্লেচ্ছাচা- 

রেণ বর্ততে ॥ চক্ষঃনেহেন সৌ. 
ভাগ্য" দত্তন্েহেন ভোজন? 

কব্লেশ" স্বপ্সাভি ধনহীনতা*। র্ ূ ভ্বচঃ লেহন শধ্যাঞ্চ গাদন 
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হেন বাহনণ|| ন্িগ্ধোম্নতৌ তা 
_ মুনখো নার্ধযাশ্চ চরণ শুভৌ। 

মৎ্স্যান্কশাজ চিত্রে চ চক্র লা 
গল লক্ষিতৌ।! অন্বেদিনৌ 
দুতলৌ প্রশ্ডৌ চরণ স্্িষাঃ! 
শুভে জঙ্ঞে বিরোমে চ উ্ধ হ- 
স্তিকরোপমৌ ॥ অশ্বথপত্র সদ 
শ” বিপুল” গুহ্থ যুত্তমণ। নাভিঃ 
প্রশত্ত। গম্ভীর! দক্ষিণাবর্তিকা 
শুভ।1; অরো। ত্রিবলী নার্ষ্য। 
হাসতনৌ রোমবজ্ঞিতো। ইতি 
টে ন নরনরীলক্ষণ ৬৪ অ. 
ধ্যাযঃ11% 11 তস্য। শ্চরিত্র" যথ। 

] উজ কারবূপ। নমূভা ্যাঞ্চ । 
সস্ভত] হৃদযে শ্রধারাভা" শ 
শন্মুধরভাধিণী-। স্বকার্ধাপরি 
নিষ্পমনতত্পরা* সতত” সদা 1 

খ্বাভ্ভব'লনবপাঞ্চ প্রমমবদনে 

ক্ষণ শ্রতৌ পুরাণে যাসাঞ্চ 
চরিত্র মনিকবপিত”।! তাস কো 
বিশ্বসেত প্রাজ্জে। অপ্রাভ্ঞাঞ্চ দূ 
রাশযা*।। 
ন্িরৎ প্রার্থযন্তী নব" নবণ। দৃ্টু 
স্ু'বশপপুরুষ মিচ্ছন্তী হৃদ সদ| 
| বাহে স্বস্মসতীত্বপ্চ প্রাপঘস্তী 
গ্রযদ্রুতঃ। শশ্ব্কামাঞ্চ বাম।ঞ্চ 
'ক।ঘাধারা মনে হন বান্ধে। 

তামা কো বা রিপু। 

সপ শিপ শীস্পাশলা শি 

তরী 
্বাত্ম" চ্ছাদযন্তী” স্বাস্তৈথুন- 
মানসাণ! কান্ত" গ্রদপ্তী”রহপি 
বাহোতীবস্ুলজ্জিতা* | মানি 
নী" রা কোপনা” ক- 
লহাঙ্করা"। সুপ্রীতা* ভূরিস* 
ভোগাৎ স্পমৈথুনদুরখিতা* ্ 
সুমিষ্টান্নৎ শীততোযাদাকা- 
জক্ষত্তীঞ্চ মানসৈঃ1 সুন্দর" র- 
সিক" কান্ত" ষুবান* গুণিন* সদা! 
|| স্ুতাৎ পর মণি ন্েহ* ছর্থতী 
রতিকর্তরি! প্রাণাধিক" প্রিষত- 
মণ সস্তেগঙ্গশলণ প্রিষণ।! পশ্য- 

স্ত' রিপুতৃল্যঞ্চ বৃদ্ধ” বা মৈথু- 
নাক্ষমণ! কলহ" হর্থতী” শশ্বৎ 
তেন দ্ধ" সকোপনাণ]। চচ্চযা 
ভক্ষযন্তীত্ত" কীমাশ ইব গোজ- 
র”। দুঃসাহসম্বকপাঞ্চ সর্ঘদোষা- 
শষ সদ শশ্বৎ কপটবপা- 
ঞচ দুঃসাধ্য! নপ্রতীতকা*। ব্রহ্ম 
বিষ্ট শিবা দীনা“দৃত্ত্যাজ্যা, মো- 
হক শরিনী" || তপোার্গার্থলাৎ 
শশ্বশ মুক্তিমার্গকপাটিকাণ। হু- 
রে তাঁক্তব্যবিতা* সর্বনাবাকর- 
গুকাণ। জণ্সারকারাগারে চ 

 শশ্বন্নিগডবপিণী" ! ইন্দ্রজাল- 
স্ববূপাঞ্চ মিথ্যাতিস্বপ্নবপিনী* ॥ 
বিভরতী” বাহৃসৌন্দর্্য মধোঙ্গ 
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মতিঙ্গৎসিত"। লাল। বিশ্ত্র পৃ 
যান! মাধার* মলস“যুত*) দুর্গ 
দ্ধি দোষস-যুক্ত" রক্তান্তক ম 

সংস্কৃত"! যাযাৰপা" 
বিধিন। নির্মিত" পুর 1) বিষ. 
বপা” মুমুক্ষুণা মদূশ্যা মপ্যবা, 
ফিতা"! ইতি. ব্রক্ষবৈবর্তে প্র 
কতিখণ্ডে ১৪. অধ্যায়ঃ 11 গর 1) 
তস্য। নিন্ব। যথ]। দুর্শিবার্য্যম্চ | 
সর্ধেষা" জ্ত্রীন্ষভাবশ্চ চাপলঃ,। 
দৃত্ত্যাজ্য” ষোগিভিঃ সিদ্ধৈ র- 

স্মাভিশ্চ তপত্ষিভিঃ |) জিতে. 
ন্দিযে জিতক্রোধৈঃ শ্তরীকপৎ 
মোহকারণ”! সর্থমাযাকরওঞ্চ 
কামবর্ধন, কারণ ত্রদ্ধাসত্র 
বামদেবপ্য দুরভেদ্যৎ জযকার-। 

এ” 1 সুনির্দিতধ বিধিনা সর্ব 
দ্য" ব্রন্মপূর্থজ" ॥ যোক্ষদঘ্বার ক- 
বাটঞ্চ হরিভক্তিবিরোধন। স" 
সারবন্ধনস্তত্ত রজ্জবপ মক্ুত্তন" 
॥। বৈরাগ্যনাশবীজ্চ উস 
বিবর্ধীন"।? পত্তন" সাহসান 

[" মূযিন, 1ধ্ঃ 

স্ত্রী 
কার্য সাধ্য" চারাধ্যৎ কলহাক্কর 
কারণ*1 ইতি ব্রন্ধবৈবর্তেগণ- 
পতিখণ্ডে: ৬ অধ্যায়ঃ 111 

স্বীদ"সর্গযুক্তপুণ্দর্শননিষেধো। 
বথা! রহঃস্থলনিযুত্তশ্চ ন দূশ্যঃ 
স্্রীযৃতঃ পুমান্। ্্ীস'সক্ত্ 
পুরুষ, যঃ পশ্যতি, নরাধমঃ11 
কয়োতি রসভঙ্ক* ব। কালতুত্র 
ব্রজেঞ, গ্রুব। তত্র তিষ্ঠতি পা- 

1 পীফান্ যাবচ্চক্্র দিবাকরৌ || 
বিশেষতশ্চ পিতর* গুরু" ব। ভূ- 
মগ দ্বিজ। রহঃ সু রতিসণ্সক্ত" 
ন হিপশ্যেদ্বিচক্ষণ1 কামতঃ 
কোপতো বাপি ষঃ পশ্যে্ সুর- 
তোন্মুখ”। স্ত্রীবিচ্ছেদে৷ ভবেত্ব- 
স্য গ্রুব" সপ্তনু জন্ম) শো 
নী বক্ষঃস্থল* বক্তণ যঃ পশ্যতি 
পরন্ত্িযাঃ। কামতো বাশি মুড- 
শ্চ পণ্ডে ভক্তি নিশ্চিত*॥ ইতি 
ত্র্মবৈবর্তে গণ্পতিখণ্ডে ৪২ অ- 
ধ্যাষঃ 11 ঞ্চ || সা চ ত্রিভী রক্ষিভ- 
ব্যাবথা। স্্রীজাতি রবল। শশ্বদ্র- 

দোযাএ! মালষ” সা 1 রে ূ ক্ষণীযা স্ববন্ুভিঃ। জনক স্বামি 
ত্যষানা* ক্ষেত্রঞ্চ স্বষ কপটমূ- 

তিন অহঙ্কারাএষৎ শশ্বদি- 
যঙ্গত্ত"সুধামূখ*]। সর্ৰৈ রনাধ্য- | 
মান দূর। রাধ্যঞ্চ সর্থদ। | রি 

পুেশ্চ গর্হিত [ন্যৈশ্চ নিশ্চিত! 
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে হুম দন্মথঞ্ডে 
৪ অধ্যায়ঃ 11 ঞ্) অপি চ। পিভ। 

। বরক্ষ্তি কৌমারে ভর্ত। রক্ষন্ত, 
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যৌবনে! পুক্রশ্চস্থবিরে রক্ষেত | স্বতন্ত্র শুকরী সম। ! অস্তদুষ্টা। 
নত্ত্রী স্বাতন্ত্য মর্ইতি।। ইতি | সদাসৈকনিশ্চিত'গরগামিনী | 
দাযতত্ব"1 1) অন্যচ্চ! কৌ | স্বামি্াধ্য] চ যা নারী জলধর্মা 
মারে রক্ষিত। তাতে। দত্ব। পাত্র।- ; ভিা স্থিত! কান্তেন সার্দ" স 
যমৎক্কৃতী! সর্ধদ। রক্ষিতা কাস্ত ; কান্ত। বৈশ্্ঠ: যাতি নিশ্চিত" | 
ভ্দভাবে চ তৎ্সুতঃ]] ত্রিস্বব- | ইতি রহ্মবৈবর্তে শ্রীকষজ মখণ্ডে 

১৮ অধ্যাযঃ 11 ঞ্চ1। তস্য মানা- 
বমানযো সণ দোষ যথা । পদে 
গদে শুভ" তম্য ষঃ স্ত্রীযানঞ্চ 
রক্ষতি ১ অবমন্য স্্রি* মুঢো 
যো যাতি পুরুষাধমঃ1,পদে পদে 
তদ্গুভ" করোতি পার্বতী দতী 
৷ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রী্নষ্জন্ম- 
খণ্ডে ৩২ অধ্যাযঃ 1 উপ. 
যাচিক। স্্রীত্যাগে দোষে যথ। 
| মোহিম্থযবাচ। ইঙ্গিতেনৈব 
নারীণা* সদ্যো মন্তো ভবেৎ পু- 
মান] করোত্যাক্ুষ্য সন্তোগণ 

স্থানু নারীণা* রক্ষিতার স্ত্রযঃ স: 
দা। ষাঃস্বতন্ত্ান্চ তা নষ্টাঃ সর্ব 
ধর্মবহিছৃতাঃ | অসগ্ক্বলপ্র- 
সুতা স্তাঃ জলটা দুউনানসাঃ 1 
শতজন্মরূত* পুণ্য তানা" নশ্য- 
তি পদ্মজ 1 ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে 
শ্রীরষ্জন্মখণ্ডে ১৭ অধ্যাষঃ 1 
পট || অপরঞ্চ। রক্ষে৬ কন্যা" | 
পিতা ৰাল্যে যৌবনে পতি রেৰ 
তা! বার্ধীকে রক্ষতে পুলো স্ব 
নাথা জ্ঞাতষ স্তথা।। পতি, 
বিনা ন তিষ্ঠেত দিবা বা যদি বা 
নিশি। ইতি গারুডে ৯ অধ্যা 
যঃ11% | সা সুর্য রপি তদ্শ্যা 
কর্তব্যা। যথা! পরস্পুফীচ যা 
নারী যা স্পৃহা হ্ররূতে পর" | 
সাপি দুষট। পরিত্যাজ্য চেত্যহ 
কমলোড্ভবঃ॥ তক্মান্নারী পরৈ 
ধন দনৃষ্টা ক্লুতিভিঃ কলা । অ 
সুর্যম্গশ্যায। দারাঃশুদ্ব। স্তাশ্চ 
গতিব্রতাঃ॥ চ্ছন্দগমিনী যা 

শা স্পট পিল 

 যঃস এবোস্তষো বিভো॥ জ্াত্ব। 
স্ফুট মভিপ্রাযণ নাধ্যা সপপ্রেরি- 
তে। হিষঃ। গশ্চাৎ করোতি শৃ- 
জার” পুরুষঃ মচ মধ্যমঃ | পুনঃ 

পুনঃ প্রেরিতশ্চ সরিষা কাণার্তষ। 
চযঃ। তষা ন লিপ্রে। রহমি স 
ক্রীবো ন পুসানহে। ॥ গৃহী 

তগস্বী কামী ব। ত্যজেৎ স্ত্রিষ 
মুগস্থিতা”। ব্রজেঙ্, গরত্র নরক 



রী 
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স্রী 
সপূজ্যশ্চ ভবেদিহ |. ভুষটতী | শত্থা, যুঢাশ্চ দৈবদোষতঃ | গর- 
ভর্টক্পশ্চ ভূষ্টদূ্গে! তবেদ্ধৰ" 
? স সদ্যঃ ক্লীবতা" যাতি ্রহ্মন্ 
শাপেন যোষিতঃ ॥ ইতি তরঙ্গ 
বৈবর্তে শ্রীকুষ্জন্মখণ্ডে ৩৩ অব 
ধ্যাযঃ 081) পরজ্্ীব্গদোষে। 
যথা! সঙগাপকীর্তি নতি পর 

স্্রীফ চ বস্তঘু! তস্মান্তে নৈব 
গুরুত্তি সম্তঃ স্বরেশকারণে 1। 
ম্মর মা মস্তরে বাহে মদশিয বি-। 
যয” জর? অত স্তে নমনো লে। 
ল” ভাবতা পরবস্তযূ । ,যোিদ্ 
পাচ মেমাষ। সর্বেষাণ মোহকা- | 

রিণী। লীলযা ঈরুতে মোহ 
স্বাত্বারামস্য সম্ভত" ॥ নূণাণ্মু 

ব্রাশ্রষে দ্রেশে রাগিগা” সস্ততৎ। ূ ৰ 
রতিঃ। ভ্তনাভিধে মাণসপিণ্ডে হ- 
ধরে ললালষে হশুচৌ আব 
বক্ত* স্তন" তাসা" 

কিন্তপঃ! কি” বছ্ধি বিদ্যা জ্ঞা- 
নঞ্চ গরস্থীযুচ যন্মনঃ 1 ইহাপ্য 
পষশো দঃখ" নরকেষ্ পরত্র চ। 
বাসঃ প্রহার স্তেষাঞ্চ তাডনৈঃ 
কমিতক্ষণৈঃ 0 দুঃখবীজ" সুখ 

কামদেবাল- 
য” সদা? তস্মাস্ত। নহিপশ্যন্ত 
সস্তে! হি ধঙ্মভীরবঃ | কো। ধর্ম । 
কি" যশ ভ্তেষা” কা প্রতিষ্ঠা চ. 

স্ত্রীদেবনণ শ্রীত্য। জর্বাস্তি তত" 
ম্দা | উত্তম মঙত্পদ্দাস্তোজ 

মন্চকন্ম্ন যধ্যযাঃ সদা! স্মরস্তি 
শশ্বদধমাঃ পরন্্রীসেবন* মুদ। 0 
বিপত্তিঃ সস্ভত" তস্য পরবস্তষু 
যন্মনঃ॥ বিশেষতঃ পরস্ত্রীষ লু 

বর্ণেষুচ ভূমিযু দৈবাণ্ পরস্তি- 
চা দৃষী। বিরমেদে। হরি"স্মরন 
! সহী পরন্ুবর্ণঞ্চ হত্তপ্রক্ষাল- 
নাচ্ছুচিঃ 1 সস্তৃত" নাতিস"স- 

ক্তাঃ সম্তঃ স্ত্রীবৃচ কামত১। যন্- 
ব্যাধি তন্তানহানি লোকনন্দ! 

৷ ভহযনঢ ॥ ইতিত্রদ্মবৈবর্তে শু 
575 ও ৩৫ অজধ্য।হঃ জা 

নভতু কাযাস্ত ব্রভোপবাসাদি 
পৃথণ ডর ঘন্ধো মননা যখ।। নাত্তি 

স্্রীণা* পৃথক যওভভ। গ এত” ন।- 

গুযুগোষণ ৮ পতি” শুতে 
যতু তেন স্বর্গে মহীযভে 1 বি- 
কুনানি ভর্তৃঃ সমান ব্রত চারিত্থ 
নিত্যক্ত" | সমান প্রতচারিত্ব* ভ- 
ভূ্রতাচরণে তদান্কুল্য, কারি- 

ত্ব। যত্র তুসাবিত্রী ব্রত [দে।বি- 
শেষবিধি ভ্তত্র ভর্রনুজ্ঞযা পৃথ- 
গপি? যথা শখ্মঃ। কাম" ভর 
রনূজ্ঞযা! ব্রতোপবাস নিযে: 



তরী 
 জ্যাদীন] যভ্যামত স্্রীধন্্ম ইতি! | 
যত্তু। পত্যো জীবতি য। নারী উ- ূ 
পোষ্য ব্রত মাচরেৎ্। আধুঃ স" 
হরতে গত্যুঃ সানারী নরকণত্র- 
জে 1 ইতি বিষ্ওক্ত" তদননূ- || 
জ্ঞাত বিষষণ। ইত্যেকাদ শীতন্তব 
1:%1) স্ত্রীধর্্মা দি যথা! যা স্ত্রী ত 
র্ভরসৌভাগ্যা সাসৌভাগ্যাচ স 
ত্বতঃ 1 শযনে ভোজনে তম্য। ন 

জুখ” জীবন” বৃথা | ষন্য। নাস্তি 
প্রিষপ্রেম তস্য! জন্ম নিরর্থকণ। 
তণ্ কি" পুজে ধনে ৰপে সম্প- 
ত্র যৌবনে হখব। 1! যদ্ভক্তি 
াস্তি কাস্তে চ সর্বপ্রিফতমে পরে 
1 সাশুচি ধর্মহীন। চ সর্বকর্থ 
রিবজিতা 1 পতি গতি তর 
দৈবত” গুরু রেব চ। জর্বস্মচ্চ . 
গুরুঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বাঘিনঃ পরঃ 
1 পিত। মাতা সুতো! ভাতা ক্রি- 
ফ্ে। দাতু মিদ“ধন”। সর্বস্বদাতা। 

ৃ 
| 

ূ 

০০৮৭ ৮ টি পপি পিসী পতি 

ন্বামী চমুঢানা” যৌবিতাণ্জুরাঃ | 
1 কাচিদেব হি জানাতি মহা- 
সাধী চ স্বামিন"«। অতিসদ্ব"শ- 
জাতা চ সুশ্শীল। ছলগালিফা 1! 
অনদ্ব"শপ্রসূুতা। যা দৃঃশ্শীলা ধর্ম 
বজ্জিতা ৷ মুখদুষ্টা যে নিদ্টা 
পতিপনিন্দতি কোপতঃ।। যাত্রী 

৬৩৭৯ 

্ত্ী 
দ্বেষ্ি সর্থপর* পতি" বিষম" 
গুরু" বস্তীপাকে পততি সা ষা- 
বদিজ্দরা শ্চতুর্দশ ॥ ব্রত" চানশ- 
ন" দান” সত্যৎ পুণ্যৎ তপশ্চির* | 
পতিভাক্তবিহীনাযা ভন্দীভূত 
নিরর্ঘক*1! অভঃ কিঞিল্ বক্ষ্যা- 
মি নিষ্থুর' পতি মীশ্বরণ! ভূত্যা- 

পরাধৈ দৈ্বেন প্রাণা* স্তক্ষ্যামি 
নিশ্চিত”)! পতিদোষে মহাসাহী 
গতি ন নিষ্ঠুর" বছেৎ। যদি সৌ- 
ঢু মশক্তা চ প্রাণা-স্তযজতি ধর্ম- 
তঃ) পতিসেবা ব্রত" ভ্রীণা" প- 
তিস্বা পর তগঃ। পতিসেব। 
পরে! ধর্্মঃ পভিসেবা সুরা চ্চন*1 
পতিসেবা গর" সত্য* দান তীর্থা- 
নৃহীর্থক"! সর্বদেবমধঃ স্বামী 
সর্ঘদেবমযঃ শুটিঃ]] সর্বপুণ্য্ব- 
বপশ্চ পতিবপ্পী জনার্মনঃ! ষ। 
ঘতী তর্তু রুচ্ছিউ* ভূ্জে পাদ; 
দক*সদ1 | তগ্য। দর্শ মুপম্পর্শঃ 
নিত্য” বাগুস্তি দেবতাঃ ৮ ইতি 

 ব্রহ্মবৈবর্তে শ্ীকুষ্জজন্মখণ্ডে ৫৭ 
৷ অধ্যাষঃ11%11 অপিচ। ভর্ত। 
ভি দৈবৃত” স্ত্রীণা” তর্ত। চ গতি 
রচ্যতে। জীবপত্যাঃ স্কিষে। ভ- 
ত্ভ। দৈবত” প্রভূ রেব চ | যা ধর্ম 
চারিবী নারী পতিব্রতপরাষণ।। 
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মানুবর্তৃতি ভর্তার" সা সম্ভি 
প্রশস্যতে ৷ পতিব্রত। তর্তৃপর! 

ন।রী ভর্তৃপরাযণ।! ইহ কীর্তি" 
পরা" প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গে মহীয- 
তে! ভর্তু শ্চিত] নুগামিন্য। দে 

বারাধনশীলয1 গাহস্থ্যধন্মরত- 
যা ভর্ত। সেব্য যিহ তবষ। 11 ইতি! 

বক্তিপুরাণ ॥ 1 গৃহিনী ধর্ম; 
যথা! গৃহীনীনা"সদাচার*জষ- 
তা" য্ প্তৌ শ্রুতণ। গৃহিণী 

সতী। জুর*বিপ্র“পতি" নত্বা পু-। 
জষেও গৃহদেবতা” | গৃহরত্য" ৰ 

মুনির্বৃতা ভোজবিত্বা৷ পতি* সতী 
। অতিথি পৃজযিস্ব। চ স্বষণ ভূক্টে। 
সুখণসতী 0] স্্রীণাণ ত্রৈবি-। 
ধ্য*যথা! উত্তম পতিভক্ত1 স। 
কিক্িদ্বন্মনমন্থিত | প্রাণাস্তে- 
পিন জরুতে ত" জার মষশস্কর*। 

| পুজযেৎ সা ষথ। কাত্ত” তথ। | 

দেব দ্বিজাতিথি*। ব্রতানি চো- | 
পবাসা"শ্চ জরুতে সর্থপূজন' ॥1 

গুরুণা রক্ষিতা যত্রাৎ জার ন 

্ী 
ভজেঙ ভযাৎ ) জা কৃত্রিম মধ্য- 
ম৷ চ যথা কিঞ্চিৎ পতি" ভজেঙ্, 
11স্থান" নাস্তি ক্ষণ, নাস্তি নাস্তি 
প্রার্থধিতা নরঃ 1 তেন হে নন্দ 

্চ সতীত্ব মুগজাষতে ॥ অ- 
ধম। পরম। দৃষ্টাত্যস্তাস্ব"শজা! 
তথা। অধর্মনদীল। দুঃশীলা। দুর্মু- 
খা কলহপ্রিষ। |! পতি' ভ্জু ষ্তে 
নিত্য জারঞ্চ সেবযে্ সদা! 

৷ দুঃখ" দদাতি কাস্তায বিষতুল্যঞ্চ 
পতিভক্ত। চ দেব ব্রাহ্মণ পূজিত! 
11 স। শুদ্ধা প্রাত রুখাষ নমস্ত্য । 
গতি” জুর*। প্রাণে মগুলণ দ্ব-. 
দ্যা গোমযেন জলেন চ॥/গৃহ-. 
রুত্যঞ্চ কৃত্বা চ ন্গাত্বাগত্য গৃহ*: 

পশ্যতি ॥ জারঘ্ার মুপাষেন হ- 
স্তিকান্ত* মনোহর”! জারদ্বার* 
স্থানে আষদার মিতি চ পাঠঃ | 
দরাতি ভর্তে নাহার বিষোক্তি 
বক্তি সম্তভত" ধন্মিষ্ঠথ বরিঠধ 
গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে! কামদেবসম 
ধাপি জার" পশ্যন্তি কামতঃ 11 
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেণ শশ্বৎ্পাপী- 
যসী মুদা। সুবেশ” পুরুষণ দুষ্টু! 
যুবান* “রতিশ্রক" ॥ যোনি কলি 
দ্যতি নারীণা* কামৃকীনা* নির- 
স্তর"; অর্শ চিন্তষেৎ শশ্বৎ, 
জারঞ্পরম* মুদ্। ॥ গুরুতি র্ভ- 

স্কিতা সাচ রক্ষিতা চ শতেন চ 
। তথাপি জার" হকুতে নাপি সা- 
ধ্যা নৃপৈ রপি ॥ নাস্তি তস্যাঃ 

 প্রিষ" কিঞ্চিত সর্ব" কার্ধ্যবশেন চ 
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1 গাব স্তৃণ মিবারণ্যেপ্রার্থন্তী 
নব" নব”1। বিদ্যুন্ভাস। জলে রে 
খা তম্যাঃ প্রীতি স্তথৈব চ। অধ. 
্াযুক্তা সতত" কপট” ব্তি নি- 

শ্চিত*। ব্রতে তপমিধন্মেচ ন 
মনো গৃহকর্মাণি। ন গুরৌ নচ 
দেবেষু জারে নিগ্ধঞ্চ চঞ্চল |! 
স্্রীজাতি ত্রিবিধানাঞ্চ কথা চ 
কথিতা মযা। ইতি ব্রন্মইৰবর্তে 
প্রীরুঞ্জন্মখণ্ডে ৮৪ অধ্যাযঃ | 
ক 11 ভ্রীন'্সর্গে দোষো যথা 1 
সনৎ্ক্গমার উবাচ? অধি ভাতঃ 
কি" করোষি শল* যুবতীপতে 

স্ত্রী পু*সো বর্ধতে প্রেম নিত্য, 
তম্সিত্য নৃতন* |. অর্গলণ জ্ঞা- 
নমার্গস্য তক্তিদ্বারকপাটক* ! 
মোক্ষমার্গব্যবহিত” চির” বন্ধ- 
নকারণ” 1 গর্ভবাসস্া বীজঞ্চ 
পর* নরককারণ"। পীধ্যবৃদ্ধ 
গরল* ভূঞ্ছে পাপী নরাধমঃ | 
ইতি চ তত্রৈব ১২৯ অধ্যাষঃ 1] 

11 ভ্রীণা" স্বভাবা যথা | ভ্রী 
স্বভাব" চরিত্রঞ্চ আশ্চর্য্য" পাঁপ 

কারকণ। ক্ষণ" নাস্তি রহো নাস্তি 
নাস্তি ক্ুভ্ে বিভাবনা।। তেন 
নারাদ নারীণা" সতীত্ব মুপজা- 
যতে। একবাসা তথ গেঁরী 

৯০০৯৮০০৮০০৯ তা তা 

্্ী 

শ্যাম বা বরবর্ণিনী।। মধ্যগণ্ডা 
প্রগু! চ বযোতীতা স্তথ। স্্রিঃ 
৷ জুবূপণ পুরুষ" দৃষ়। ক্ষরন্তি মূ- 
নিসত্তম 1 স্বভাব এষ নারীণা* 
শা্বপ্য শুণ কারণ । ইতি বা" 
রাহে সূর্য প্রতিষ্ঠা ন নামাধ্যাষঃ 
1111 অপি চ7। বিদ্যাধাতো হয" 
নভ্যাসঃ স্ত্রীণাণ্ঘাতঃ জচেলত। | 

ব্যাধীনা* ভোজন” জীর্ণ" শব 
ঘাতঃ প্রগলুতা | তক্ষরম্য ববে। 

দঃ জমিত্রপ্যান্সভাষণ”। পৃথক- 
শয্যা ত ্ু নারীৰা" ব্াহ্গপস্যানি- 
মন্ত্রিতা | দত্তনাঃ শির্পিনে। দা- 
সা দৃষ্টাশ্চ পটহাঃ তিষঃ। তাঁড়ি- 
তা মার্দব” যাস্তি ন তে স্কার- 
ভাজনাঃ 1 জানীযাঞ্ প্রেফণে 
ভত্যান্ বান্ধবান বাসনাগমে ॥ 
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্যাাঞ্চ বি- 
ভবক্ষষে 1 স্ত্রীণা* দ্বিগুণ মাহা 
রঃ প্রজ্ঞ। চৈব চতুর্তগা! যডগ্ড- 
পো ব্যবদাষশ্ঠ কাম স্চাউ গুণাঃ 
স্মৃতাঃ নস্বপ্নেন জযেনিড্রা" ন 
কামেন জ্িষ জযেৎ্ ! ন চেম্ধ- 
নৈ জ্র্যেদ্বক্তি” ন মদ্যেন তৃষাৎ 
জযে।1! সমাণসভোজনৈঃ লি- 
দ্ধৈঃ ম্দ্য সীধ্ সুরাসবৈঠ] ৰং 
স্ত্ৈন্ননোহরৈ শ্মাল্যৈঃ কামঃ 
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স্্রীযু বিজুত্ততে ॥ অরন্ষচার্য্যেষ 
ব্তব্যঃ প্রাপ্ত" মম্মথচেফিতৎ 1 
হাদ্য হি পুরুষ" দৃষ্টা ঘোমিঃ প্র 
হৃধ্যতে স্থ্রিযাঃ ]! স্ুবেশ* পুরুষ; 
দষী। ভাতরণ যদি বাস্ুতণ। গু- ০ ৬ 

কুম্বা ভিঙ্চুক" ঘাট্য” ইচ্ছস্তি মত. 
ত” ক্িঘঃ |! নদ্যশ্চ নার্ধ্যশ্চ সং. 

তন্থতা বেগবলাধি-; মন্বভাবাঃ-গ্ব 
কঞ্চ। ভোযৈশ্চ ফ্বোঘৈশ্চ নিশা- 
তযস্তি নদ্যো হিফুলানি জলানি | 
মার্ধ্যঃ]। নদীপাতযতে কুল” না. 
ন্লীপাভযতে জল*। নারীণাক্চ ন- 
দীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দললিভা গতিঃ 1 
নাগিজ্তপ্যতি কাষ্ঠানা* নাপগী- 
না*মহোদধিঃ! নাস্তকঃসর্বভূ. ; 
তালা" ন পুণ্সা" বামলোচনা ॥ | 
মনোনুক্লাঃ প্রযদা বগবন্যঃদ্য 
লঙ্কৃতাঃ! বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেঘু 
রগ ঙ্যাক্ভকশীণঃ 1 ন দানেন 
মমানেন নাজ্জবেন ন সেবয11 
নশক্মেগ নশাঙ্ছোণ সর্বদা] বিষম 
স্থিষঃ]! ইতি গারূডে ১০৯ অধ্যা 
যঃ11ঞ&1) শ্লীবধনিষেধো যথা ॥ 
অবধ্যাঞ্থ জ্িষ" প্রা ভিধ্যগ্ো। 
নিগতেম্বপি। স্ব" স্ুপৃথিবীপা 
পিন ধর্ণা”ত্যক্ত মতি | ইতি ব. 

জিগুরাণে পো রুপাখ্যাননাম- 

শি 

অস্বাতন্ত্া" যথা | ততো হত্রবী- 
 চ্চাপ্যবজা নাহ" সব" পার্থিবাত্ম- 
জ। দাতু" শক্তা তথাত্মাম* ক্ব- 
তন্তরানহি যোষিতঃ1 ইত্যুপক্রম্য 
। বিশ্বকর্্মসুতা সাধী নায়। চিত্রা" 
হগদাভবৎ্। সা কদাচিমহা রণ্য" 
সথীভিঃ পরিবারিতা ॥ জগাষ 
নৈথিষ" নাম শ্সাতু* কমললো।- 
চন।। লাল্গাতু মবতীর্ণা চ অথা- 

 ভ্যাগামরেশরও হুদেবতনষো 

৷ খ্ীযান্ স্গুরথো। নাম নামতহ 
তা" দদর্শ চ তন্বী" শুতাঙী" ম- 
দনাতুয়ঃ॥ সংবৃত্তঃ স। সথী" 
প্রাহ বচন” সত্বসণ্যৃতা। আসৌ 
মরাধিপস্থুতে। মদনেন কদর্থ;- 

(তো! মদর্থঞ্ ক্ষম' মে হা স্বপ্র 
দান" সুবপিণঃ। সখ্য স্তা মত্ত 
বন বালে ন প্রগলাসি সুন্দরি 1 
ন স্ব তন্ত্য' তবাত্তীহ প্রদানে স্বা- 
তানো হনযে। পিতা তবাস্তি ধ- 
রঃ সর্বশিল্পবিশারদঃ1) নতে 
যুক্ত মিহাত্মান* দাতৃ* নরপতেঃ 
স্বষ। ইতি বামনপুরাণে ৬* 
অধ্যাযঃ11% 11 স্্রীণা" মধ্যে গু 

| রবো যথা! মাতাষহী যাতুলানী 
তথা মাতুশ্চ সোদর। ! শ্বশ্বাঃ 
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পিভামহী জোষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ 
স্ত্রী ইত্যুক্তো গুরুবর্গে। হয 
মাতৃতঃ পিতৃতে। দ্বিজাঃ। অনু 
বর্তন মেতেষা* মনো বাক কাষ 
কর্মভিঃ] ইত্যাদি! গুবণাষগি 
সর্ধেষা* পূজ্যাঃপঞ্চ বিশেষতঃ | 
তেষা মাদ্যা সঃ শ্রেষ্ঠ স্তেবা" 
মাত। নুপুজিতা॥ যাবৎ পিত। 
চমাতা চ দ্বাবেতো নির্বিকারি- 
নৌ? তাবৎ সর্ব" পরিত্যজ্য 
পুলঃ স্যান্তৎ্পরাযণঃ ॥ মাতা 
পিতা চ সুপ্রীতৌ স্যাভা* পুক্র 
গুণৈ বদি! স পুজঃ সকল্প* ধর্ম 
প্রাপ্নযানেন কন্মণা 1 নাস্তি 
ম।তৃসম" দেব" নান্তি মাতৃঘম" 
গুরঃ! তধোঃ প্রভ্যপকারোপি 
ন কথঞ্চন বিদ্যতে 1 তযো নি 
ত্য* প্রষণ জর্ধ্যাৎ বন্মথ! মনস। 
গিরা। ন তাত্যা। যননূত্কাতে। 
ধর্ম মন্য* সমাশ্রযে্ |) ইতি 
কৌন্মে উপরিভাগে ১১ অধ্যা- 
যঃ 01411 ব্যতিচারিণ্যাঃ মা 
নির্াস্যত্ব" ফাকা” ৃ 

মনিলা" পিওমাব্রোপসেবিনীণ। 
পরিভূতা যধ্ঃশয্যা* বাসযেদ্ব- 
ভিচারিনী” 1%1॥ স্ত্রী মেধ্য 
স্ব” তাজ্ত্ব্ক যথা । 

| 
| 
] 

মোমঃ। 

স্ত্রী 

শৌঁচ দদৌ তাসা” গন্ধর্বাশ্চ শু- 
ভা* গির"! পাবকঃ সর্থভক্ষিত্বৎ 
মেধ্যা বৈ যোষিতে। হৃতঃ | ব্য- 
ভিচারাদতৌ শুদ্ধি গর্তে ত্যাগে। 
বিবীযতে। গর্ত ততৃবধে তাসা" 
তথা মহতি পাকে ॥ সুরাপী 
ব্যাধিত দ্বেধ্ী বিহর্তব্যাপ্রিষ- 
স্ব; ভর্তব্য। চানাথা হেন 
খষষে। হি ভবেমহৎু 1 1] 
তস্যাঃ প্রশণসা যথা! যত্রাবিরু- 

দ্ব'দস্পত্যে। স্ত্িবর্গ স্তত্র বর্ধতে 
।মৃতে জীবতি বা পত্যো ষানান্য 
মুপগচ্ছতি॥ সেহ কীর্তি মবাপ্নো- 
তিমোদতে চোমষ। সহ শুভা* 

ত্যজ'স্ভৃতীযাম্ণ* দাপ্যে। হ্থা- 
তরণ" ্িযাঃ 11 স্ত্রীভি ততৃিচঃ 
কার্ধ্য এষ ধর্ম: পরঃ স্িষাঃ ধা! 
্সীগমনাহকালো যথ।। যোড- 
শর্তরনিশাঃ স্্ীণা* তান যুগ্মাসু 
সাম্বশেৎ্চ | ত্রহ্মচার্য্যেৰ পর্বণ্যা- 
দ্যা শ্তসস্ত বজ্জজযে্ | এব" গ- 
চ্ছে্ স্ত্রিষ" ক্ষামা” মঘা* মূলঞ্চ 

বজ্জ্যেৎ্থ! লক্ষণ্য* জনযেদেব 
পুল” রোগবিবজ্ভত"॥ যদা 
কামী তবেদ্বাপি স্ত্রীণান্বর অনুষ্ম- 
রন। স্বদারনিরত শ্চৈৰ স্িষে। 
রক্ষ্যা যত স্ততঃ11%11 ভূষখাদি- 
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ভরত দিভিঃ পি গ্জ্য| যথা । 
রঃ টু পিতৃ ভ্তাতি শব 

শ্বশুর দেবরৈঃ। বন্ধৃভিশ্চ ্ ্িষঃ। 
পুজা ভূষণাচ্ছাদনা [শনৈঃ [ক্ষ ূ 
্্ীভিঃ শব শবশুরযোঃ পাদবন্দ ৷ 
নণ সদা কার্ধ্য"যথ।] সণ্যতোপ-. 

স্কর৷ দক্ষ। হৃ্ট! ব্যযপরাপ্থাথী 1: 
চি শবশুরযোঃ জধ্যাৎ পাদযো। 
বন্দন, সদ।112%11 প্রোধিত ভ- 

তৃকষ। ক্রীভাদিক" বজ্জনীষণ 
যথা। ক্রীভ *শরীরম+ন্ষ। |র"স 

গৃহে যান" ত্যজেৎ প্রোষিতভ- 

তু কা 11 এ স্কিষ। সহ 

৫ [* ধন্ধ। হো জী কনি- | 
&া* কদাচন। দাহ্যিস্কাগ্রিহে।-। 
ত্রেণ স্ত্রিষ” বৃত্তবতী* পতিঃ ॥ 
আহরেদ্বিধিবদ্দার নিক্ষেবাৰি ৃ 
লম্বিতঃ ; হিত৷ ভর্ত দিব” গ . 

চ্ছেদিহ কীর্তি মবাপ্য চ"। ইতি 
গারুডে ৯৫ অধ্যাযঃ 11 চ-. 
গুলন্্রীণা* জলনাশকত্ব" যথা ॥ 
লবণজলান্ত। নদ্যঃ স্ত্রীভেদান্ত- 
ঞ্চ মৈথুন*। পৈশুন্য* জনবার্তী | 
্ভ" বি * দুঃখত্রষাস্তক।| রাজ্য 
গ্ ত্র্ষশাপান্ত" হালান্ত" ত্রন্ধ- র্ 

ছলন্যাস্ত" স্িষশ্চলাঃ ॥ 

আচার" ঘোষবাশীস্ত* 
সর্থে 

ক্ষযাস্তা নিচযাঃ পতনাত্তাঃ সমূ- 
চ্ছিতাঃ 11) স্ত্রীনাষকে বাস 
নিষেধাদি যথা! অনাষকে ন ব- 

স্তব্য" বস্তব্য* বহুনাযকে। স্ত্বী- 
নাকে ন বস্তব্য* বস্তব্য* বাল- 
নাকে 1 ত্যজেদ্বন্ধ্যা মটমা- 
ব্দে নবমে তু মৃতপ্রজাণ! একা- 
দশে আ্্রীজননী” সদ্য শ্চাপ্রিষ- 

বঙ্চ মত? 

র্ বাদিনী*॥। অনর্থিত্বান্মনুষ্যাণাৎ 
মাজোৎ্সবদর্শন"। হান্/* পর. | 

| 

| 

ভিষ। পরিজনস্য চ! অর্থাদপে- 
তমর্ধ্যাদাঃ স্ত্রিষ স্তিন্তি ভর 
| ইতি গারুডে ১১৫ অধ্য /যঃ 
11% 11 স্তিষে। ধনা। যথ।। যো 
যিতঃ সাধ্ ধন্য ভ্ত। ভাভেন ধ- 
ন্যতরোস্তি কঃ ৷ ইত্যপক্রম্য | 
কলিঃ সাধিতি যণ পরে” শদ্রঃ 
সাধিতি ষোষিতঃ॥ ভন্চাহ ভগ- 

বান্ সাধু ধর্যা। শ্েতি পুনঃ 
পুনঃ]! তত্সর্ঘ" শ্োত্ মিচ্ছাদে। 
নচেদ্গুহ"মহামনে। ইত্যন্তে। 
মনিভি ব্যাসঃ প্রহস্যোদ মথাত্র- 
বীৎ।! যোবিৎগুস্রাষণ" তর্তৃঃ 
কন্মণা মনসা গিরা1 জর্বতী সম- 
বাগ্জসোতি তত্সালোক্য*ৎ ততো 

দ্বিজাঃ 1; নাতিক্লেশেন মহত। 



- সই 

ত 
লে 

তালের পুয়যো হথা। 
ব্যাহত"তেন মহা নাপ্বিত যো. 
ফিতা” || 
অণশে ২ আধ্যষগ1।প্র, 1 বেশ 

| দা রাত [যথা জু কদ্গনহৰ শিং 4 টি টি 

য 

ক্লে ্ রহি ভগোধন দল উত 
চা) যঃকশ্চিও গুয্ত মাদাষি গুহ 
মেষতি বঃ অন নিশ্ছনৈ: 
বোপচর্ন,৪ল তদান্যত্র দাস্তিকাৎ, 
| দেবভান।” পিতৃণাঞ্চ পুপ্যাঙ্ে 
সমপঙ্থিতে । গো ভূ হিনণ্য দা 

রা প্রদেষান চ শ্তিত )1 
ব্রান্মণেভেো। বরারে "হাঃ কার্য 

ণিব5নানি চ। 
গস্য "%পিদেনঠানি তত্বুতঃ 1) অ. 
বিচার্েশ দর্ঘ।(ভি রনষ্ঠেষন্্ তৎ- 
পুন জদনাযোস্ারণাধাল মে 

তিতদ টি বিদুঃ1| যদ। ত্য 

দিনে হস্তঃ পরষ্যো বাথ পুনর্থসুঃ 
৷ বে, হ স্বীষধধি সান” সক্ধ্য 
উন :" সমাচরেজ্ | তদ। পথ 
শ্রম্যাথ সহি বতৃত্ব নিংতে। র 

১ পু বীক্কাক্ষ গন কথ্য 

নটর্ততন ও কামায পাদ 

লক্ষ্য জব বৈ মোহকারিণে! 
নতগকন্দগ, নধষে কষ্ট” শ্রীতে 

তত :' তত য।. 
৫ ' 

লু রি . সা নপুলাত তত এ) পি পা ] 

ইন্তি বেদণরাণে ৩ | 

মজহার রানালা রা যার 
শ।মাপযোক্নস্ত 

4.৯. 

যন্টাপ্যন্যছতৎ 

৩৮৫ 
টি 
1৬] 

আক নঃ। নাভি » জো [আম 

জব হ্াশাযরট ভরে দায়” জগ 

দত গান শনাবার শজবণন্রিণে 
বউ ই; বু সন্ত ইন ক খাসা ₹1- 

নক (রণ বাদাত্স" প্রশ্পচা- 
গ.ষ পুজ্গাবাণায দনণ মননে। 
হনঙ্গষ বৈ আলি" বিলে ।লাষে- 
ভিচ হন্জ” | অর্াাহান শির ভ- 
দরদ্দেবদেবন্য পূজযেণ্ | মনও 
শিবা শংন্তায পাশ সশধরাযট 
1 গদিনে পীতবস্সাৰ শা চত্ত 
ধরাষয ঢা! নমে। নারাঘণাযে ভ 

কামদেবাতনে নঘঃ। নমঃ শা- 
ভে নবঃ প্রাত্যি নমে। রত্যি 
প্রিষৈ নমঃ 0 নমঃ পুষ্ট্যে নম 
স্তট্টো নমঃ অর্ধার্থসম্পদে। এবং 
স“পুজ্জা গোবিন্দ মনঙ্গাত্সান শী 

ত্র" ”) গন্ধৈ শ্মালো তথা ধুপে 
নৈবেদোন চ ভামিনী। তত আ'- 

হয ধর্ম" ব্রক্মণ” বেদপারগণ।। 
অব্যঙ্গাবধৰ* পুজ্য গন্ধ ধুপাচ্ত- 
নাদিতঃ | শালেষতপুস প্রস্থ 
ঞি 

কী ভী টিতে 

ভি 

জগ হন স্ট 

5 

$৯ , নে মমি] 

শর $ 1৮ ৩ এ! প নিজ সি “৬ সু ১০ 

টি 

7 051 
রা ৫১ ও 

কাব, 
কঃ ৯ টু জিভ এ নে 91 পা পে এ 



২৬৩৮৬ 
শী 

যদ্যদিচ্ছতি বিপ্রেজ্দ স্তত্তত জ- 
র্যা বিগাসিনী 1 এব মাদ্দি- 
ত্যবারেণ সদা তদ্দুত মাচরেঞ্ ॥ 
ভঙগ্ুলএ্রস্থদ্ানঞ্। যাবম্মাসাক্্ 

যোদশ।॥ তত ভ্রযোদশে মাগি | 
ঈম্পাপ্ডে তন ভাবিনী] বিগ্র- 

স্যোগকটৈ ধৃক্তাণ ধ্যাত দ্যা 
ছ্থিলক্ষগ!ণ1| মোপধানক বিশ্রা- 
মৎস্য ১ শুভান। দী- 
পিকোপানহ চ্ছত্রণ পাদৃকাসন । 
যৃতা।। সপস্্ীক মলঙ্কুত্য হে- 

অংভ্রাঙগলীঘফৈই। দুমবস্ৈঃ 
কটকৈ ধু পমাল্যানলেপনৈহ | 
কাধগেবণ সপর্রীক" গুডকস্তো- 
পরি ভিত”! ভামুপান্রাসনগতৎ, 

"1 সকাপ্সা 
রাজাদের: 
চষে নেএপচাবৃত 

| 
| 

| 

| 
র 
ৰ 
ৃ 

ৃ 
| 

প্. 
. 
| 

ভাজনোগেভ মিশ্ষদণ্মম্ম্বতৎ 
1 দদ্যাদেতেন মন্ত্রেণ তখৈকা, 

বযথণভর' ন 

গশ্যাম বাম কেশবযোঃ সদ) 

৭০ পযাশ্বনীৎ | 

তৈব সর্বকাদাপ্তি রস্ত বিষ্গে 
সদ মন।। যথা ন ক 

 শিপীশীস্পিপাশশি 

ূ 

] 

নীদে- ৷ 

হা প্রযাতি তব কেশব? তথ: | 
মমাপি দেবেশ শরীরে তব জরু ॥ 

গ্রভে! | তথা চ কাঞ্চন" দেব । 
োনভমঃ। কোদাৎ। গ্রাতিগৃহ্া দি 

কমা না [দিতি বৈদিক" মন্ত্র মী | টের তিনি রিজ 

হী 
রয়েছ 1! ততঃ প্রদক্ষিন ক্ুত্য বি- 
সঙ ছিজসভ্ভঘণ। শষ্যাসনাদি- 
ক” সর্ব” ব্রাহ্মণসা গৃহ" নযেৎ ] 
ততঃ প্রভৃতি যোহন্যোপি রত্যর্থণ 

_গেহ মাগতঃ। সাথান্য' সূর্য্য বা- 
রেচস সংপুজ্যো ভবেতৃদা | 
»এব, ভ্রযোদশ* যাবৎ মার মেক" 
ছিজোত্তমণ। তর্পধীত ঘথাকাল, 
প্রোধিতে হন্য* অমাচরে | ত- 

দনুচ্ঞ! বপবন্ত” যাবদস্যাগমে। 

(ভবে । আত্মনোগি তথ) বিস্বৎ 

গর্তস্ততক রমন! দৈবণ্ব। মানু- 
তঃ1 স।- 

চারানিউযশযো বথাশক্তঞ্য। স- 
মাচরেৎ্।, এতছঃ দধিতৎ সমা- 
স্চবতীনা* বিশেষতঃ বার্থ 

যণ্বা স্যাদূপরাগেণবা। তা 

হয যতে। ভাবো বেশ্যা, ১ ৮৯ 

অর্থদা।। | পুরহতেন ঘ" 

৪ ধুপুরা যয রস 
£ সর্ধৎভবতী ম্বগি যুঙাতে॥ 

টর াগপ্রশঘন অনস্তফলদাধ- 
ধ*! কল্যাণিনীন। কথিত" জ- 
রু্ধঞ্চ বরানন। 1 করোক্তি যা- 
শেক মখণ্ড দেতৎ কল্যাণিনী 
মাধবলোকসপস্থ। ! স। পুজিতা, 
দ্েেবগণৈ রশেষৈ রা ্ নন্দরুতস্থান 
মুগৈ তি বিষ্ছোও তপোধ্নঃ 



রী 
৬৩৮৭ 

সী 
সোপ্যতিধাষ টচৈতদনঙ্গদানত্রত বাপ্যোদকঞ্চ সমধূ পীত মন্ততর্গ- 
সস নানাৎ। 

বেদযোনে ॥ ইতি মত্স্যপুরাণে 
মহ দান্রতণ ৬৬ অধ্যায়ঃ 

৪1 জ্ীরোগনাশকাদ্যোবধণ 
খা! রি রুবাচ! একণ পুনর্ন 
শৃদুল" অপামার্স্য বা শিব 1 
এ্রম* যোনি বিক্ষিপ্ত" বরাজজস্য 
ব্যথ।” হরে] প্রস্তুতিবেদন।- 
স্ব তরুনীনা* ব্যথা" হরেছ £। 

ভূমিঙ্গন্মগুপুল" বৈ শালিতগু, 
ল্বারিণা ॥| সপ্তাহ" দুগ্ধপ। দীত' 
স্যাৎ জ্রীণা* বপধস্করণ। কুদ্রে- 
ন্রব:রূণীমৃূললেপাঞ রে 
দন! নশ্যে্ ঘৃতবিপক্ক 
ক্ার্ধাবল্যন্ত পালিকা। : ভক্ষিত চা; 
আ। মহেশ ন যো [নিশুল বিনা 

শযেৎ 1! প্রলেপিতা কারবে্সশূ-. 
লেনৈব বিনির্গতা। যোনঃ প্রবে-। 
শ মাযাতি নাত্র কার্ধ্য। বিচারণ। 
1! নীলী পটোলমুলানি সাজ্য। 
(নঞ্জলবারিণ।। পিষ্ট [ন্যেষা* 
প্রলেপো বৈ জ্বালা গর্ভগরো-! 
গ্রন্ঙ |! পাঠান" রুদ্র গীতি 
পি “তগুলবারিণা। 'পাপরোগ, 

হরণ স্যাচ্চ হষ্ঠপান স্তথৈব চ 1. 

স্বস্থান মেদ্যত্যনু 

ভাঃ সমস্ত মিথ” করিষাস্তি চ 
তস্যবৈ। পাপরোগস্য সন্তাপ- 
নিবৃত্তি" গরুতে শিব 1; কদলী 
লিঙ্গট* গীত” পিহু। তঙুলবারি- 
ণা) স্ত্রীথাঞ্ধ্ৰ মহা দেব রক্তগা- 
ব"হি বারযে্॥ ঘৃততুল্যা রুদ্র 
লাক্ষা গীতা ক্ষীরেণ বৈ সহ! 
প্রদর" ছরতে রোগ” নাত্র কার্ষ। 

বিচার 11 দ্বিজযব্টী ত্রিকটুক" 
রণ গীত" হরেচ্ছিব তিলক্কা- 
থেন স“যৃক্ত" রক্তগুন্ম” ভ্রিষা 
হর! জজ্ুমস্য নিবদ্ধঞ্চ তরুণী- 
না” মহেশ্বর ! রক্তোৎ্পলদ্য 
বৈ কন্দ” শর্কর। তিলসণ্যৃত* ॥. 
গীত" সশর্কর* জ্রীণা" ধারযে, 

1 গর্তপাতন*। রক্তসাবদ্য নাশঃ 
স্যাৎ্ শীতোদক নিষেবনাৎ 1 

| গীতন্ত কাঞ্জিক" রুদ্র ক্থিতৎ 
শরপুণ্থযা। হিজ্কু সৈন্ধৰ স“যু- 

৩৮০ শীঘ্ শ্রীণাৎ প্রস্ততি তকুত, 

নাতল্ঙ্গস্য বৈ মূল” কটিবদ্ধণ প্র- 
স্মতিক্ূত্। অপ [ামার্গস্য বৈ মূল 

| যোনি প্রস্তুতির?! অগা. 

গার্গনা বৈ মূলে গর্রবত্যাস্ত না- 

নতঃ1 উত্পাট্যযানে সকলে 
পুজঃ স্যাদনাথা সুতা ॥ অপা- 
মাগস্য বৈ ঘূলে নারীণা* শিরমি 
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স্থিতে। গন্তুশুলগবি নশ্যেত নাত্র | স্রীচিত* ক্লী যোনিঃ! ইতি জট- 
কার্ধা বিচার | কর্পর মদ | ধরঃ1! নারীলকণঞ্চ | 
নফল” মধ্কৈঃ পুরিতঃ শিব! ভ্রীচৌরঃ পু* কামৃকঃ | তৎ- 
যোনিঃ শুভঃ স্যাছৃদ্ধাধা যব) শর্ধযাষঃ। রতহিগুক৫২ ॥ ইতি 
ত্যাঃকিপ্রনঙর ॥ মাপ বি ভ্রিকাগুশেষঃ]। নারী রীহর্তরি তি 

দলান্যেব বিত্যাণি মহেশ্বর ): স্রীজিতঃ পু আ্ীবশীভূতঃ। যথ। 
হঘুৃতভ। [বিত শু এ ক্যাণিপ য্ল। নাধি- । শ্রীজিতস্পর্শমান্রেণ ও নব" &ু- 
তানি বৈ? ঘমধ্ধাজ্য পষোভি | থ্যগ্রণশ্যতি। নভ ভূমে। পাতি- 

শ্চ ভন্র্মবন্। চ কামষেত | স্ব কী পাপা পাপিনা" হ্রীজি- 

ণ]” শত” মঙ্গাদেব তত্ক্ষণাক্ম- তা প্রঃ) ইতি ত্রন্থবৈবর্তে 

ব্রসণ্শযঃ।। রস শ্চৈরগুভৈ তলেন। শ্রীরুকজন্মখণ্ডে ৪২ অধ্যাষঃ |] 
গন্ধকেন শুভে। তবে! ত্রিক-। স্্রীতা ভ্ী জীত্ব"! স্িষাভাবঃ 
লোদকসপ্ঘৃষ্টে। বলরুভ্তক্ষণা- 1 ইত্যর্থে তপ্রত্যঘ আপগ্রত্যষা- 
ভবে 1 দুগ্ধ" বিতুষমাধষৈশ্চ | ভ্যা” নিম্পম। |] 
শিশ্বীবীজৈম্চ সাধিত"। অপা. জ্ীধন” ক্রী জ্ীস্বস্থাষ্প দীভূত- 
মাগণ্য তৈলেন গনত" আ্ীশত তা ধন”। তত্ষড়িধ”! যথা। জ্ড 
কামরুৎ।) ইতি গারুডে ১৯৬; ধ্যপ্ন্যধ্যাবাহনিকণ ভতুদাষৎ 
তধাষঃ 1! তখৈব চ। ভ্াতবজ্ব-' ত্য. 

স্ত্রীগবী শ্রী খেন্ঃ। গাই ইতি সা উ ইত 

ভাবা । তশুপর্য)াষ£ঃ। তুম্বা ২ 1 দাষফভাগধৃত নারদবচন”1 1] 
নিলিম্প। ৩ রোহিনী ৪1 ইতি অথক্জ্রীধন”। তত্র কাত্যাষনঃ | 
ত্রিকাগডশেষঃ ॥ প্রাপ্ত” শিল্ৈস্ত যদ্দিত্ত” প্রীত্য। 

স্্রীযোষ£ পু” প্রভ্যষঃ। ইতি 1 চৈব যদন্যতঃ ৮ ভর্ভঞ (ম্যপ 
কেচিৎ11, ভবেত্তত্র শেষন্ত ভ্রীধন” শ্াত” 

শ্রীচিভহারী' পু শোভাঞ্জনঃ; | অন্যতঃ পিতৃ মাতৃ ভর্তু হল- 
ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ 1) নারীম- | ব্যতিরিক্তাদবল্লব্ধ" শিল্পেন ব1 
নোহারিণিত্র) : % যদজ্ঞজিত" তত্র ভর্ভুঃ স্বতন্র্য, 

ঢু 



৬৩৮০) 
স্ীধন 

ভেন জ্তিষা অপি ধন” নস্্রীধন, 
অস্বাতন্ত্র্যাৎ এতদ্দুষাতিরিক্ত 
ধনে ত্বত্বঃ স্িষা এব দানাদ্যধি- 
কারা! মনূবিক্ু। পত্যো জী 
বতি ষঃ কম্চিদলক্কারো ধৃতে। 
ভবে! ন ত*ভজেরন্দাষাদা 
তজমানাঃ পতভ্তি তে ॥ পত্যু 

রদত্তে পি তদনুজ্ঞয| পরিহি 
তো হলক্কার স্তাবতৈব ভার্ব্যান্বাঃ 
স্বীষো ভবতীতি মেধাতিথিঃ 0. 
কাভ্যাযন্ঃ1 উচযা কন্যযা বাপি 
পত্যুঃ পিতৃগৃহে হথ বা ভর্তৃঃ 
সকাশাত পিত্রে। ধা! লব্ধ" সৌদা- 
যিকণস্মৃত”॥ জৌদাধিক* ধন" 
প্রাপ্য স্ত্রীণা* স্বাতন্ত্র্য মিষ্যতে 1 
ষন্মাভদান্শণ্ন্যার্থ তৈ দু্ত" 
তৎ্প্রজীবন*।। সৌদ্াযিকে ষ- 
দ। স্্রীণা” স্বাতস্ত্য' পরি কীর্তিতৎ। 
1বিক্রফে চৈব দানে চ যথেষ্ট ূ 
স্বাবরেস্বপি ॥ সুদ্দাষেভ্যঃ পিতৃ 
মাতৃ ভর জলমন্বন্ধিভ্যে। লব্ধ" 
মৌদাধিকণ্ঃ আনৃশপ্স্য মনৈ: 
ট্ধ্যৎ। নারনঃ। ভর্র শ্রীতেন, 
যদ্দন্ত” স্তিষৈ তল্মিন্ মৃতে হপি 
তু । স। বথাকাম্ মন্মীযা ন্ধদা- 
ঘাস্থাবরাদূতে ॥ ভতুিত্তবিশে- 
যণাৎ্ ভত্দত্তস্থাবরাদূতে হন্য 

জ্ীধন 
হ্াবর" ছেষ মেধ! অন্যথা! যথে- 
ব্ট* স্বাবরেম্বপি ইতি কাত্যাষ- 
নোক্ত" বিরুদ্ধতে। কল্সতরু রত্া- 
করযোঃ কাত্যাষনঃ) অপকার- 
ক্রিষাযুক্তা নির্লজ্জ। চার্থনাশি- 
নী! বাভিচাররতা যা চ স্ত্রীধন্ 
নচসার্থতি॥ যাজ্বস্ক্যঃ। দুর্ভি 
ক্ষে ধর্দকার্যে বা ব্যাধৌ সংগ্রঃ 
তিরোধকে। গৃহীভ* ভ্রীধন” ভ- 
স্। নাকামো দাতু মর্ভতি | হা” 
প্রতিরোধকে ভোজনাদ্যবরে:ধ- 
কারিণ্যভমর্ণাদিকে। অন্যত্র তু 
কাত্যাযনঃ। নভর্ত!নৈব চক্ষু 
তো ন পিতা ভাতরো ন চ॥) আ- 
দানে বা] বিসর্গে বা জীধনে প্রভ- 
বিষ্বঃ 1 ঞ্চ ॥ অথ স্্রীধনাধিকা- 
রিণঃ! দেবলঃ। সামান্য" পুল্র 
কন্যানা” ফৃতাষা" স্্ীধন" বিদুঃ। 
অগ্রজাষ।” হরেড্ভর্ভ। নাতা ভু- 
তা গিতাপি বা অত্র ছন্দুশি- 
রেশ পুঁজকস্যযে! স্তল্যাধি- 
কারঃ। অন্যভরাভাবে অন্যতর- 
স্য তদ্ধন”। এতবে। রভাবে উ- 
ঢাযদৃহিতঃ পুবত্যাঃ সম্তাবি- 
তপুজ্রাধাশ্চ ভূল্যাধিকারঃ। স্ব 
পু্রদ্ধারেণ পার্থণে। সপিশ্ীকর- 
গাদুর্ঘু* যু. পিতৃত্যঃ গ্রদীষতে £ 
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স্্রীধম 
সর্দেষণ্ণহর! মাতা ইতি ধর্মে 
নিশ্চযঃ 1 ইতি শাভীভপোক্ 
তড়োগ্যপতিপিগুদানমন্তবাঞ্ | 
তথা চ নারদঃ। পুজ্াভাবে তু 
দৃহিত। ভূলযসস্তানদশ না । 
অতএব এতাদৃশদুহিত্রভাবে গৌ 
জাধিকারঃ | 
ব্রাধিকার্ঃ1 দৌহিক্রোগি হা 
মৃত্রৈন" অন্ভারঘতি পৌল্রবৎ | 
ইতি যনুবচনে দৌতিত্রে পৌল্র 
ধর্মাতিদেশাৎ্। পুজেণ পরিণী 
তপদহিভক ধাদ্বাথকপুজেণ বাধ্য 

দুক্তিপুঙ্ববাধসয ন্যাধ্যত্বাৎ, 1 
এব” তদ্ ভাবে প্রপৌল্রঃ ভক্ভোগ্য 

পিওদাতাহাও? তদভাবে বন্ধা- 
বিধবষে। আমা ভধনাধিকারঃ তষে। 
রূপি ভত্প্রক্জাত্া্ু। তদভাবে তু 

ভর্তা! তচ্চ ন পিভূ মাতৃদত্ত 
নবিষষ* তত্র ভাত  ব্ুধিকা 

৷ তথা চবুদ্ধকাত্যাঘনঃ। পি 
ভ্যাঞ্গেব যদ্দন্ত" দূহিভূ স্থাবর 
ধন” অপ্রজাষ| মতীতাষা, 
ভাতৃগানি তু সর্বদ।॥ মাতৃঃপ 
(রণযনবাললব্বন্ত পুজপস্ত্েপি 
ভ্রমেণানুঢোঢদৃহিত্রো রেবাধি, 

কারঃ)। মাত্ঃ পারিণায্যৎ শ্িষে। 
ভজেরনাতি বিষে ক্ডেঃ। সত্রীধ 

তদতভাবে দৌহি- 

স্রীধন 
ন* দুহিতৃণ। মপ্রত্তানা মগ্রতিষ্টি 
তানাঞ্চেতি গোতমবচনেন রে 
থম মগ্ুত্ান। মবাঙ্গত্তানা" ত 

ভাবে প্রতিষ্ঠিত না" ব ৭ 
না" ঈঘদর্থে নগ্রঃ তদভাবে চ- 
কার মুচ্চিতানা মূঢানা* শ্রী- 
ধ্ন" দৃহিতুণ। মিতি সামান্যতঃ 
্রাপ্্তত্বাৎ অপ্রত্তান। নিজ 
দেস্ত ক্রনার্থত্বেনোপসণ্হারার্থ- 
্বা। বাক্তযাহ মনুঃ । মাতৃ- 
শ্চ যৌতুক" হণ, ্যাৎ মাহী 
ভাগ এব মঃ) ইতি। যৌন্তুকপদ্" 

যুমিশ্রণে ইত্যম্মা সিদ্ধ" মিশ্র 
চ স্ত্রীপু“সষে। তিবাহাস্ডিবতি 

| যদেতত্ জ্বাদযত্তব তদস্ত হাদ- 
য* মম যদি" হৃদঘণ মম তদস্তু 
হৃদযণ তব ইতি মন্ত্রলিজাৎ ! 
যৌতুক” তদিতি বাঁচস্” [তিনিশ্র 
রাষমুক্গটধৃভা ২ যৌতুক" যেঙক্ 
মপিসা ধৃ। পরিণযনকালঃপরিণ- 
যন পূর্থাগরীভূতকা [লঃ স চ বু- 
্বযারস্ত পত্যভিবাদনাস্তো বিবা- 
হতন্ত্বে বিবৃতঃ | যদ্তু মন্বচন”] 
স্বিষাস্তব যজ্তবেদিত্তৎ পিত্র। দত্ত 

কথঞ্চন। ত্রাঙ্গণী তথ্বরেৎ ক- 
নয তদপত্যন্য বা ভবে ইতি 
তৎ পিত্র! দত্ত মিতি বিশেষণা- 



স্রীধন 
দ্বিবাহসম্যাদন্যদপি পিতৃ" 
কন্যাষ। এবেত্যেতদর্থণ। ত্রাহ্মণী 
পদন্ত কন্যামধত্রপর* | যদ্বা ক্ষ- 
্রিয়াদিস্ত্রীণা মনপত্যানা” পি. 
তুদত্ত" ধন” সপত্রীদূহিতা ব্রান্ধ 
নীকন্যা হরেন পুন রপ্রজসত্ী 
ধন" ভর্তু রাত বচনাবকাশঃ । 
ইতি বচনার্থঃ। তদভাবে পুক্রা- 
ধিকারঃ। দূহিতৃণ! মভাবে ত রি. 
কৃথ* পুজেষু তদ্ভবেৎ্।1 ইতি ম-! 
নৃবচনাশ্। এব" পুন্দ ধিকার:। 
প্রাক্ দুহিত্রধিকারবিধাযকবচ- ) 

নাম্তরাণ্যেতদ্বিষষকানি। পুজা 

দ্যভাবে তু ও হাচ্্যাদিগখক বিবা- 

হকালীন" ্্রীধন "ভর্ভঃ। আজ 
রাদিত্রব বিবাহকালীনস্ত মাতুঃ । 

তদভাবে পিতৃ! যথা মনুঃ! ব্রা 

চ্ময দৈবার্ষ গান্বর্য প্রাজ। পত্যেষু 

যদ্ধন*। অতীতাষ । মপ্রজাষাণ। 

ভর্ভ রেব তদিষ্যতে | যভ্ভব্যাও 
স্যাৎ ধন* দত্ত" বিবাহেষব জুরা- 
দিযু! অভীতায। মপ্রজা যা” মা; 
তা পিত্রে। স্তদিধাতে 1 কন্যা 

ধনাধিকারে ক্রম মাহ বৌধাযনঃ 
। রিক্থ” ফৃতাযাঃ কন্যায। 
যুঃ যোদরাঃ স্বষণ! তদভাবে ভ 
বেন্মাভূ স্তদভাবে ভবেও পিতুঃ1! 

সী সীসীস্পীশীপাশী শশী 

াস্প্পিস্পীশীট 

শসা সপে শিস শিস 

২৩৯৪ 
জ্্ীধন 

অত্র ক্রমদর্শনাৎ পূর্ববচনে মা- 
তা পত্রে রিত্যত্র পাঠক্রমেণা- 
ধিকারে। ন তু দ্বন্দূনির্দেশাৎ স- 

৷ ষুচ্চিতেন। বৃহস্পতিঃ। মাতৃস্বস! 
মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃন্বস। ! 
শ্বঞঃ পূর্বজপত্রীচ মা ভূত্তল্যাঃ 

প্রকীর্তিতাঃ 1 যদাস। মৌরসে! 
ন স্যাৎজুতো দৌহিত্র এব বা! 
তত্সুতো৷ বা! ধন” তাসাণ স্বশ্ী- 
যাদ্যাঃ সমাগুষৃত ॥) উরসপদ* 
কন্যা পুল্রোভযপর*। সুত ইতি 
সপত্রীপুজপর” ॥ সর্বাস। মেক- 

 পন্ত্রীন। মেকা চেৎ্ পুজিণী ভ 

বেত্। সর্থ। সত স্তেন পুশ প্রাহ 
পুল্রবতী ধনূঃ ॥ ইতি মনুস্মৃতেঃ 
; একপত্ত্রীনা মিতি একঃ পতি 
াসা"তাঃ। নত সুতগদ মৌরস্ 

। বিশে (ষণ্ বৈষর্ঘ্যাৎ। সপত্রীপুজ্ 
গন্াবে জীয়ারারিরারাগ 
শ্চ? তৎসুত ইতি পৌজ সপত্বী- 
গোৌজগর" ন তু দেহিত্রপুক্রপরৎ 
তস্য স্বভোগ্য ভর্ত ৮পিওদানানধি- 
কারা । তত্র প্রাগু গুঞ্ঞানুনারা 

দৌহিত্রপর্যযান্তানস্তর মেব সপ- 

ত্রীপুক্র তত্পুজ্রষে। রধিকারঃ ? 
ন ভূ প্রাপ্তক্তভর্জাদি পিতৃপর্য্য- 
স্তাভাবে হপীতি বাচ্য" ভর্তাদী- 



স্রীধন 
না" ধনিভোগ্য পার্ধণপিশুদ।- | 

নানধিকার।ৎ ! তক্মাদেতেষাৎ 
সপত্ীপৌন্রাস্তানাণ তৎ্সুতো 
বেতি বাশব্দ সনৃচ্চিতানা*। সা-। 
মান্য” পুর কন্যানাণ ফৃতাষাৎ 
জ্রীধন” বিদূঃ। অপ্রজাবা" হরে, 
ভর্তা মাতা ভাত। পিতাপি বা 1! 
ইতি দেবলোক্ভানা* ভর্তাদি পিং 

তৃপর্য্যস্তানা্শভাব এব সত্স্বপি। 
শ্বশুর ভ্তৃশ্বশুরাদিষব সীযা- 
দ্যা ইত্যনেন ভগিনীস্তত তর্তী- 
ভাগিনেষ ভর্ভৃজ্োষ্ঠকনিষ্ঠোভ 
যবপ ভাত্স্কৃত স্বভাতৃপুভ্র জা 

মাতু দেবরাণা” ম তৃষবস্বাদিখনে 

অধিকারঃ। অনন্যগতে ধচনা 

। অত্র ত্রাণ মুদক" কার্য” ত্রিষু 
পিওঃ প্রবর্ততে ! চতুর্থ: সম্পদী- 

তৈষা* গঞ্চমো নোপগ দ্যতে | 

ইতি দাষভাগপ্রকরণীষ মনুস্থ' 
তেঃ) পিওদে। শহর ইতি ষা- 
জ্ঞবন্কীবা্। মাতৃতূল্যাঃ প্রবী, 
তিতা ইত্যনেন স্বসীযাদীনা" 

পুলত্ব জ্ঞাপনেন এক প্রযোজন: 
কত্বা। মাতুলো ভাগিনেষস্য 

বসীষে মাতুলস্যচ। শ্বশুরস্য 
গুরোশ্চৈব সখ্য মাতামহস্য চ॥ 

এতেযাঞধের ভার্ধ্যাভ্যঃ স্বসু 

৬৩৯২ 
স্্ীধন 

ডঃ পিতুঃ স্তথা! পিওদানত্ত ক- 
ব্য মিতি বেদবিদ্বা* স্কিতি১ 11 
ইতি শাতাতপবচনাৎু। পিগুক্- 
নবিশেষেণৈব যঞ্জা মেধা মধিকা- 
রক্রমঃ গ্রতিপতব্যঃ পাঠক্রষাদ- 
থাক্রমস্য বলবস্বা। অন্যথা স- 
শেষে দেবরাধিকারে মহাজন 
বিরোধঃ মা তত্র প্রথম* দে- 
বরঃ তৎপিও তত্ততৃ পিও তস্ভূ্তৃ- 

 দেষ পুরুষন্ত্রষ পিগুদস্ব; শু সপি- 
_ গুস্বাচ্চ ভু।তৃস্ত্রীথনে অধিকারী 
| তদভাবে জাঙ শুশবশুর দ্বেবরযোঃ 
সতী তৎ্পিগ্ড তত্তর্ভু পিও তস্ত- 
তদেষ পুরুষদ্ষষ পিওদত্বা স- 
পিওত্বাচ্চ। তষে রভাবে ত্বপি- 
্োপি ভগিনী পুক্রঃহ তৎ্পিও 
তৎপুজদেষ ত্পিত্রাদিত্রযপি- 
ওদত্বাৎ। তদভাবে ভূ ভাগি- 
নেষঃ পুক্রান্তর্ত রদ র্িলঙ্তেন ত- 
স্থান পাতিনো রপি ভগিনীপুভ্র 
ভর্তৃভাগিনেষষে। সতখৈব বলা 
ৰলগায ন্যাধ্যত্বেন তদ্ভ তুঁদেষ পু- 
রুষ্ত্রষ পিগুদস্বাৎ তশ্গিওদ- 

স্বা তদ্্তু রত পিওদত্বাচ্চ মাতৃলা- 

নীধনে অধিকারী। তদতাবে 
ভাতৃপুভ্রঃ তৎ্পিওড তৎ্পুল্রদেষ 
তৎ্পিত্রাদ(পগুদষদত্বা পিতৃ". 



স্ত্রীপণো। স্রীপগ ণ্ধ 

স্বনূর্ধনে অধিকরী। তদভাবে। স্রীপুষ্থমনঃ পু পু গযো ব্যব- 
শ্বশুরযোঃ পিগুদানাৎ্ জাগা- | 

ত। শ্বআ্ধনে অধিকা রীতি ক্রমঃ | 

 শ্বস্রীষাদ্যা ইতি অধিকারিমা- 
ভ্রপর" ন পাঠিকক্রমপর* এষা” | 
য্না* প্রাতিবিকোক্তানা মভা।- | 

বে সপিগানস্তর্য্যেণ শ্বশুরাদি- | 

বদধিকারী ৷ ন চ সপিগ্তাভাবে 
মাতৃস্বসেতি বচন" বাচ্য* অ- 

ন্মিন্ঘিক রিগণনে দেবর তৎ- 

সত ভুতৃশ্বশুর স্ুতানা ম। ধি- 

কারজ্ঞাপনানাসমতরশ্বশুরভী- 

তৃশ্বশুরাদেঃ প্রিত্যাগাদতি | 

ইতি দাষতত্ত্ব্” 11 
ভ্রীরর্্মঃ পু” ঝতৃঃ! তত্পর্বযাযই। 
855 আর্ভবপ৩ রা ৪1 

ইতি হেমচন্দ্রঃ || 

স্্রীধন্মিনী স্ত্রী ঝতুষতী। ইত্য, 

মরঃ )। কা বিবরণ” রজস্বল। 
শকো দ্রষ্টব্য” 1 

শধবঃ পু” পুক্ুষঃ। ইতি জটা 
ধর |) 

স্রীপরঃ দু বিঃ! কামৃকঃ 
ইতি কে'6 11. 

ভ্রীপণ্যোপজীবী পু* সন্ভোগার্থ 
মন্যস্দৈশ্বিষণদ হ্বাতদ্ধনোপজী 

বী। ইতি মহ(ভারতেদ নধন্মাঃ) | 

ূ 
ূ 
ূ 

€ 

স্পা পাপী শী পিপি, সা সপ ০ জপ স্পা পপ 

পেশী পপ ডি ৯ ৩ শিপ শস্পীশ পপি পা পেশা স্পিন ৮ পস্পশীশী। 

০ শিপ শশা পাপী পাপ পাপা 

কপ সপ 

পপ পচ শী 

হার্ঃ। সচ অক্ট। হ্শবিবাদ- 

পদান্তর্থত বিবাদবিশেষঃ। যথা 
। স্রীপুণ্থন্থে। বিভাগশ্চ দ্যৃত 
মাহ্বয মেবচ। গদান/ক্টাদশৈ- 
তানি ব্যবহারস্কিতাবিহ 1 ইতি 

মানবে ৮ অধ্যাবঃ1! তদ্বিবরণ” 
যথা ৷ পুরুষস্য ভ্িষাশ্চৈব ধ- 
র্দেবত্ুনি তিভোঃ। সযোগে 
বিপ্রযোগে চ ধন্মান্ বক্ষ্যামি 
শাশতান্। অস্বতন্ত্রাঃ 
কার্ধাঃ পুরুষৈঃ স্ৈ দিবানিশ” 
)বিষযেষুচ সজ্জন্ত্যঃ সনস্থাপা। 
আত্মনেো বশে]! পিতা রক্ষাতি 
কৌমারে ভর্ত। রক্ষভি যৌবনে 
। রক্গপ্তি স্ববিরে পুজা ন ক্রী 
স্বাতন্র্য মর্হতি। কালে হদাত। 
পিত। বাচ্যে। বাচ্য শ্টান্পযন্ 

পতিঃ। মুতে ভর্তরি পুজস্ত বা- 
চ্যেো মাতু ররাক্ষভা॥ ক্ষে- 
ভোহপিপ্রনঙ্ছেভ্যঃ ত্বিষে। র- 

ক্ন্। বিশেষতঃ 1 হযে। হি জল- 
যোঃ শেক মাবহেযু। ররক্ষিভাঃ 

|) ইম”হি সর্থবর্ণানাণ পশ্যন্তে! 
ধম্ম মুভ্ভমপ। যতভ্তে র্ভূৎ ভা; 
ধ্যৎ ভর্তারে। দূর্বল! অন্গি 1 

স্ব” প্রস্ুতিৎ চরিত্রঞ্ক হল মৃ!- 

স্ত্রবঃ 



্ত্রীপুণ্ধ 
আন মেধ চ। স্বগ্থ ধর্মপপ্রযত্তে | 
নম জাযা" রক্ষন্ হি রক্ষতি 1 
গতি ভীর্য্যা" সপ্প্রবিশ্য গর্ভে | 
ভূত্বেহ জাতে! জাযাযা স্তদ্ধি 
জাধাত্ববদন্যা"জাযতে পুনঃ ৷ 
যাদৃশ" ভজতে হি স্ত্রী সুভ" স্ুতে 
তথাবিধ”। ভন্মীৎ প্রজাবিশু- 
ছবার্থ* জ্িয” রক্ষে« প্রযদ্ুতঃ 01 

নকশ্চিৎ যোধিতঃ শক্তঃ গ্রস- 
হা পরিরক্ষিতৃ"। এতৈ রুপাষ- 
যোগৈস্ত শক্য স্তাঃ পরিরক্ি তর" 
1. অর্থন্য অগ্গ্রহে চৈনা” ব্যষে 
চৈব নিযোজফেত্। শৌচে ধনে 
হম্সপক্ঞযাঞ্চ পারিণাহ্স্য বেক্ষ টা 
ণে॥ অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুক্ু- 
ষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মান মা. 
আন। যাস্ত রক্ষেষ স্তাঃ ঃসুরক্ষিতাঃ 
॥ গান" দৃঙ্জনপণদর্গঃ পত্য। চ 
বিরহে! খন” স্বপ্ে |হন্যগেহ- ) 
বাসশ্চ নারীসদ্দূষণানি ষট্ 1] 
নৈতা৷ কপ” পরীক্ষন্তে নাসা ব- 
যপি সর্ণস্থতিঃ॥ তুকপথ্। বিক | 
গম্ব।পুমানিত্যেব ভঙ্গীভে | পো” 
শ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঙ্হোণচ্চ । 
স্বভাবতঃ। রক্ষিতা ষতুতো হী | 
হ ভরুত্বেতা বিশ্র্থতে ॥ এব" 
স্বভাব” জ্ঞাতাসা" প্রজাপতি 

সপ পপ শিট াীীপ্পীীপীস্পীশীশীিটী 

্বীপুণ্য 
ূ  নিসর্গজ"। শরমযত্তুাতিষ্ঠেৎ 
পুরুষে রক্ষণ" প্রতি |] শষ্যাসন 
মলক্কার” কাম" ক্রোধ মনাজ্জব 
| ড্রোহভাব* 'জচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যে 
মন্ রকল্পয্! নাস্তি স্ত্রীণা*ক্রি- 
য। অন্ত্রৈ রিতি ধর্্মো ব্যবস্থিতঃ | 

৷ পিরিক্দিষা স্থমন্্রাশ্চ স্ত্িযো হনৃ- 
 ত মিতি স্থিতিঃ] ভথা চ শ্রগত- 

ঘে। বন্ধ্যে নিগীতা নিগমেম্বপি 
্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থ* তাসা” শু 
পুত নিষ্কৃতীঃ।॥ যন্মে মাতা প্র 
লুলুভে বিচরন্তযপ তিব্রত। 1! ত- 
ন্মেরেতঃ পিতা বৃক্তা মিত্যস্যৈত- 

নিদর্শন" || ধ্যাষত্যনিষ* যৎ- 
কিঞিিৎ, পাণিগ্রাহস্য চেতসা ? 
তো ব্যতিচারস্ নিক্রুষঃ সম্য- 
গুচ্যতে | বাদগ্ুণেন ভর্তা স্ত্রী 
সত্যুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্ুণ। 
স। ভবতি অমৃজেণেষ [নম্নগা || 
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সত্যুক্তা 

 হধযযোনিজা। শারঙ্গী মন্দপা- 
লেন জগামাত্যহ্থণীযতা*] এ. 

ভা শ্ঠান্যাশচ লোকে হস্মিন্নপ- 
কু ৷ উৎকর্ষ" যোষি- 

্রাপ্তাঃ ষ্বৈঃ স্ব তত গুণে 

চি || এযোদিতা লোকষ ত্র 
ন্ত্যিৎভ্রীপুৎ সযোঃ শুভ ভাঃ] প্রে 



৬৩৯৫ 

স্ত্রীপুখ 
ত্েহ চ নুখোদর্কান্ প্রজা ধর্মা- | 
নিবোধত 11% 1) প্রজনার্থ" ম 
হাভাগাঃ পূজার! গৃহদীপ্তষঃ ! 
সঃ শ্রিষশ্চ গেহেষু ন বিশে, 
ষোস্তি কশ্চন।! উত্পাদন ম- 
'গত্যস্য জাতন্য গরিপালনগ ৮. 
প্রত্যহ লোকযাত্রাযাঃ প্রত্যক্ষ*। 
স্ত্রীনিবন্ধন”॥ অপত্যণ ধর্ম্মকা- ূ 
বর্যাণি শুশ্বষ। রতি রুভ্তমা। দ।- 
রাধীন সতথা স্বর্গ পিভৃণ! মাত্স-। 
অশ্চ হ।! পতিণযা নাভিচরতি, 
মনে। বাঙ্দেহসণ্যভাঁ। সা ভর্তৃ 
লোকানাগ্রোতি দস্তিঃ সারবীতি 
চোচ্যতে 1 ব্যভিচারা 
স্ত্রীলোকে প্রাপ্পোতি মিন্যতা" ]. 
শুগালযোনি গাপ্পোতি প [গরো-। 
গৈশ্চ পীড্যতে ॥ পুল" প্রত্যু- 

চি নিত 

ূ 

ভু ততঃ 

দিত" সভভিঃ গূর্বজৈশ্চ মহর্ষিভিঃ 
; বিশ্বজন্য সিম" পুণ্য মুগন্যাসৎ, 

নিবোধত ॥ ভর্তঃ পুল" বিজ।- 

নত্তি শ্রুতিদ্ৈধস্ত ভর্তরি। আভ- 
রুৎ্পাদক" কেচিদপরে ক্ষেন্ত্র 

গবিদৃঃ | ক্ষেত্রভূত। সয তানারী: 

বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুদান্। ক্ষেত্র! 
বীজ সমাঘোগাৎ্ সস্ভবঃ সর্থ- 
দেহিনা”। বিশ” ছত্রচিদীজ"। 
ীযোন স্ব ঈ্গত্রচিৎ 1 উভ- 

| 
ূ 

ূ 
] 

| 

জ্্রীপুণ্ধ 
যন্ত সম" যত্র স] প্রস্থতিঃ প্রশস্য 
তে। বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ 
বীজ মৃত্রুষ্ট মুচ্যতে সর্বভূত 
প্রস্ততি হি বীজলক্ষণলক্ষিতা 
ঘাদৃশ* তৃপ্যতে বীজ" ক্ষেত্রে 
কালোপপাদিতে। তাদৃগ্রোহতি 
তত্তস্মিন বীজ" বৈ ব্যঞ্জিত* গু- 
গৈ 1 ইয” ভূমি হিঁ ভূতানা, 
শাখতী যোনি রুচ্যতে। নচ 
যোনিগুণান্ কার্সশ্চদ্বীজৎ পু 
ষ্যতি পুিষু || তৃূমাবপ্যেককে; 
দরে কালে প্ত প্রানি ক্লুধীবলৈঃ 1 

নানা বপাণি জাযস্তে বীজী- 
নীহ স্বভাবভঃ |) রে শল 
যো মুদ্গ। স্তিল। মাষ। স্তথ। 
হ্বাঃ। যথাবীজৎ এ 
শুনানীক্ষব তথ 1 অন্যদুপ্ত" 

জাত মন্যদিত্যেভক্নোপপদ্যভে ! 
উপ্যতে যদ্ছি যদ্দীজৎ ত৩ ধের 

প্ররোহতি 1 তঙ গ্রাজ্ঞেন বি- 
নীভেন জ্ঞান বিজ্ঞানবেদিন। 1 
আযুষ্কাষেণ বপ্রব্যৎ ন জাতু গ- 
রযোধিতি॥ আত্র গাথণ বাধুগ্গী- 
তাঁঃ কীর্তষন্তি পুরাবিদঃ। যথ। 
বীজ" ন বগ্ব্য” প্রন পরপরি- 
গ্রহে 1 নশ্যতীযু বরথ। বিদ্ধঃ খে 
বিদ্ধ মন্বিধ্যভঃ। তথ। নশ্যতি 



২৬৩০৩ 

স্রীপু'ধ 
বৈ িগ্রৎ বীজ" পরপরিগ্রহে 
পৃথে। রীনা” পুশিবীণ ভাষাত 
পূর্ঘাবদে। বিদুঃ। স্কাণুচ্ছেদস্য 
কেদার মাহঃ শল্যবতে। যুগ” 
এতাবানেব পুরুষো যজ্জা বাতা | 
গুজেতি ৪ বিপ্রাঃ প্রাহ সুথা ূ 

চৈতদ্যোভন্ত । সা ক্মুৃতাজনা || | 

ননিদ্ধৃষ বিবর্গভ্যাণভর্ত তার্ধ্যা 

বিসূচ্যতে। এব" ধন্মৎ বিজানীঃ 1 

ূ 

প্রাক প্রজাপতিনিম্মিত”॥ সঞ্ক 
দ"শে। নিপভতি সরুৎ্ কন্যা প্র-। 

দীঘতে। সরুদাহ দদানীতি তী 
ণ্যেতানি সভা” ক ॥ যথা গে! 
হশ্বোব্দাবীযু্হিয্যজাবিকানু । 
চ1 নোত্পাদকইঃ প্রজাভাখী ত; 
থৈবান্যাজনাস্ষপি। যে নদের 
ণে। বীজবস্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণও 
;তে বৈ শস্যস্য জাতস্য নলভ-. 
স্তে ফল” কচি ॥ যদন্যগথোষ 
বৃবভে। বসান” জনষেচ্ছতণ ॥. 

গোমিন । রি তে বসা মোঘণ: 

ক্কন্দিত মার্যভ*1। তখৈবাক্ষে 
ত্রিণো বীজ" পরক্ষেত্র প্রবাপিণঃ 
। জর্বন্তি ক্ষেত্রিণ। মর্থণ ন বীজ 
লভতে কলণ।! ফলনভ্তুনভিস ৃ 

হ্ব।য ক্ষেত্রিণা" বীজিনা" তথা 1) 
প্রত্যক্ষ" ক্ষোত্রণা ঘর্থো। বীজা- | 

জ্রীগুত্ধ 
দ্বেনি গরীযসী ॥ ক্রিযাভ্যপ- 
গমাত্েতদ্বীজার্থ যু প্রদীষ- 
তে। তস্যেহ ভগিনৌ দৃক! 
বাজী ক্ষেত্রিক এব চ1। ওঘ বা- 
তাহৃত" বীজ” য্য ক্ষেত্রে প্র- 
রোহতি। ক্ষেত্রিকন্যৈব তদ্বীজ* 
নবপ্ত' লভতে ফল]! এষ ধর্মো। 
গবাশ্বস্য দাত্যুটাজাবিকস্য চ] 
বিহন্গ মহিষীণাঞ্চ বিজ্ঞ্বেষঃ প্র- 
সব” প্রতি ॥। এতদ্বঃ সার কল্তুত্ব" 

বীজ যোন্যোঃ প্রকীর্ডিত"। অ 
তঃ পর" প্রবক্ষায ফোধিতা" ধ 

্ঘ মাপরি 1% 1 ভূত জোষ্ঠস্য 
ভার্ষয। য। গুরুপত্্যুনজস্য স। 

যবীযসম্ত বা ভার্য্যা ম্বষ। জ্যষ্ঠ- 
স্যন।স্মৃতা॥ জ্োঞ্ঠো যবীষসে। 
ভার্ধ্যা" যবীধষান্ বাগ্রজন্ত্িফণ ॥ 
পতিতো। ভবভো গন্বা নিষুক্তা- 
বপ্যনাপদ্ি।। দেবরাখ। সপিওা- 
দ্বাজিষ। সম্যঙ্নধুভতয।। প্রজে- 
কিউ সম্ভানস্য পরি- 
ক্ষয়ে? বিধবাবা” নিষুক্ততস্ত ঘৃতা- 

তেল বাগ্বতে। নিশি! এক নৃৎ- 
পাদষেৎপুত্রণন দ্বিভীষ*কথঞ্চন 
1 দ্বিতীষ মেকে প্রজন" মন্যস্তে 
স্ত্রী তঘিরঃ1 অনিবৃত্তি নিষো।- 
গার্থ পশ্যক্তো ধন্দত স্তযোহ ] 



স্ত্রীপুণ্ধ 
বিধবাধা" নিষোগার্থে নিবৃত্ত ৰ 
তুষখাবিধি! গুরুবচ্চ সুষাবচ্চ 
বর্তেষাতা"পরস্পর*] নিষুজে। 
যৌ বিধি হিস্বা বর্তেষাতান্ত কা- 
মতঃ1 তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতা” 
সুষাগ গুরুতয্পগৌ || না ন্যম্মিন 
বিধব| নারী নিষোক্তব্যা দ্বিজা- 
তিভিঃ! অন্যস্মিন্হি নিষৃঞ্জান। 
ধর্ম” হন্যুঃ সনাতন”) নোঘা 
হিকেষু মন্ত্রেধু নিষোগইঃ কীত্ত্য 
তে কচিৎ্। ন বিবাহবিধাবৃক্ত" 
বিধবাবেদন” পুনঃ॥ অধ* দ্বি-) 
জৈ হিঁবিদ্বপ্তিঃ পশুধর্মো বিগ- 
হিতঃ মন্ষ্যাণ মগি প্রোক্তে। 
বেণে রাজ্য" প্রশাসতি॥ স মী, 
মখিলা* ভূঙ্জন্ চার প্রবরঃ 

পুরা! বর্ণান।” সন্কর' চক্রে কা- 
মোপহতচেভনঃ | ততঃ প্রভূ 
তি যে। মোহাৎ, প্রীতপতিকা" | 
সি । নিষোজযত্যপত্যার্থ* ত* 
বিগহত্তি সাধব1 যস্া। মিষেভ | 
কন্যায। বাঁচা সত্যে কতে পতি] 

তা মনেন বিধানেন নিজে! বি- 
ন্েত দেবরঃ 1! যথাবিধ্যভিগ- 
ম্যৈনা* শুক্রবস্ত্রাৎ শুচিব্রতাণ । 
মিথে। ভজেদা প্রনবা সক্কৎ স 
কুদূৃতাবৃতৌ॥ ন দত্বা। কস্যচিৎ 

- --শশীশ্পাী শশা শীটিী 

সপ পপ পপ 

চে 

৬৩৯৭ 
স্ত্রীপুষ্ধ 

কন্যা” পুন দর্দ্যাৎ বিচক্ষণ 
দত্বা পুনঃ প্রষচ্ছন হি প্রাপ্পোতি 

| পুরুষানৃত” 1 বিধিবৎ প্রতিগৃ- 
। হ্যাপি ভ্যজে কন্যা* বিগর্হি- 
৷ তা*। ব্যাধিতা* বিপ্রদৃষ্টা" বা 

ছদ্মন। চোপপাদিতা* 1 যস্তু 
দোষবতী* কন্যা মনাখ্যাষোপ- 
গাদষে্! ত্য তদ্বিতথ* জ- 
র্যা কন্যাদাতু দুররাত্সনঃ | 
বিধায বৃত্তি" ভার্ধ্যাধাঃ প্রবসেৎ, 
কার্ধ্যবান্নরঃ। অবৃত্তিবর্মর্যতা হি 
স্ত্রী প্রদৃব্যেত, স্থিতিমত্যপি ॥ 
বিধায প্রোধিতে বৃত্তি“জীবেগি- 
যম মাস্থিতা। প্রোষিতে ত্ববি- 
ধাষৈব জীবেচ্ছিক্মৈ রগরহহি তৈঃ 
1 প্রোষিতো ধর্মকার্য্যার্থণ প্র- 

৷ তীক্ষ্যোফটৌ নরঃ সমাঃ। বিদ্যা- 
”ষট যশে। হর্থণ বা কামার্থপ 
ত্রীণস্তভ বসরান1 সম্ঘত্ঘর* 
পরতীক্ষেত দ্বিষস্তী* ষোবিতত" গ 
তিঃ? উর্ঘ* সন্ধৎ্সরাকেনা" দা. 

ূ যৎহাত্া ন সণ্বসেত অতিক্া- 

মে প্রমত্ত" যা মত্ত" বোগার্ত 

মেব বা? সাত্রীন মাঘান পরি- 

ত্যাজ্য৷ হবিভূ্ষণ পরিচ্ছদ ॥! 
উন্মন্তৎ পতিত" ক্লীব মবীজ, 
পাগরোগি৭* ৮ ন ত্যাগো হস্ত 



৬৩৯৮৮ 
স্ত্রীপুণ্ধ 

দ্বিষস্ত্যাশ্চ ন চ দাযাপবর্তনণ || | 
মদ্যপা ২সাধুবৃত্তা চ প্রতিকূল চ 
'যা ভবে? ব্যাধিত। সািবে- 
তব্য হি্সার্থস্রী চ সর্থদা ॥ 
বন্ধ্যাষটমে হধিবেদ্যাব্দে দশমে 
ত্মৃতপ্রজা! একাদশে স্ত্রীজন- 
'নী সদ্য স্প্রিষবাদিনী | যা রে।- 
'গিণী স্যানত হিতা সম্পন্ন চৈৰ 
শীলত5। সানুজ্ঞাপ্যাধিবেভ্তব্যা 
নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ ॥ অধি-. 
বিশ্নাভুষা নারী নির্গজ্ে্রষি-: 

তা গৃহাৎ। স] সদ্যঃ সঙ্গিরোদ্ধা- 
ব্যা ত্যাজ্যা বা হলমমিধৌ || 
প্রতিষিদ্ধা পিবেদঘ। তু মদ্য মভ্যু 
দষেস্বাপ! প্রেক্ষাসমাজণ গচ্ছে-। 
ঘ্বা স| দণ্ড ক্ষ্জলানি ঘট্ 2 
যদি স্বাশ্চগাপরাশ্চৈব বিন্দেরন 
যোষিতো ছিজাঃ। তাযাণ বর্ণ 
মি ব জ্যৈষ্ঠ" পূজা চ বেশ্মাচ | 

ভর্ভৃঃ শরীর শুক্দষা” ধর্্মকা, 
৮ নৈত্যিক" /স্ব। চৈব নর্ধযাৎ 
সর্বেষা” নান্যজাতিঃ কথঞ্চন || 

বস্তু তত কারযেনোহাৎ জা 

ত্যান্থিতষান্যযা। যথা ব্রাহ্মণ 

চাণ্ডালঃ পূর্ধদৃষ্ট স্তখৈব সঃ] 
উত্ক্টাাভিকপায বরাষ সদৃ- 
শা চ।অপ্রাপ্ত। মপি তা, তল্মৈ : ৃ 

স্্রীপুণ্ধ 
কন্যা” দদ্যাদঘথাবিধি 11 কাখ- 
মামরণাভিষ্েদ্গৃহে কন্যর্ুন- 
তযপি। ন চৈনৈনাৎ প্রযচ্ছেত 
গুণহীমাষ কর্হিচিৎ্। 1 ভ্রীণি ব- 
র্যাণ [যদক্ষেত ছমার্য্যতুমতী সতী 
উ্দস্ কালাদেতম্মাদিন্দেত 

সদৃশ" "পতি" অদীযমানা ভ- 
তার মধিগচ্ছেদ্যদি হ্বষ* 
নৈনঃ কিঞ্চ্দিবাঞ্পোতি ন চ রর 
সাধিগচ্ছত।॥ অলগ্কার" নাদ- 
দীত পিত্র্য" কন্যা স্বযস্থরা॥ মা" 
তৃক" ভুতৃদভ্ত" ব। স্তেনা স্যাৎ 
যদি ত্* হরে | পিত্রেন দদ্যা- 
চ্ছক্কন্ত কন্যা মৃতুমতী* হরন্ ॥ 
সহি স্বাম্যা মতি ক্রামেদূতুনা 
প্রতিরোধনা | দরিম্শদর্থো ব- 
হেত কন্যা* হৃদ্যা" ঘ.দ্শবার্ষি- 
কী”) ত্র্যষ্টবর্ষে। হষ্টবর্ষাস্বা ধরছে 
সীদতি সত্বরঃ1| দেবদত্তা*পতি 

ভার্্যা* বিন্দতে নেচ্ছ্যাতানঃ | 
তা" সাত্বী* বিভূঘান্লিত্য* দ্বো, 
না" প্রিষ মাচরন্ ্  প্রজনার্থ* 

স্তিষঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্ধ মানবাঃ 
। তক্মাৎ সাধারণো ধর্মঃ আদতে 

ত্ব্যা সহোদ্দিতঃ 1 কন্যাযা” 

দত্তশুক্ষাষা* মিযেত যদ শু- 
ক্ধদঃ) দেবরাষ প্রদাতব্য। যদ 



স্ীপুৎষে। স্ত্রীরোগ 
কন্যানুমন্যতে 1 আদদীত ন ত্রপূর্থঃ পুত স্্রীজিতঃ। ইতি 
শুদ্রোপি শুক্ক* দুহিতর* দদৎ 
| শুক" হি গৃ্ুন জরুতে ছমপ 
দুহিভূবিক্রয” || এতত্তু ন পরে | 
চক্র ্মাপরে জাতু সাধবঃ1 ষ 
ঘন্যস্য প্রতিজ্ঞাব পুন রন্যস্য 

দীযতে |! নানুণশ্রুম জাত্বে- 

তত পূর্বেস্বপি হি জন্মসু। শুল্ক 
সেন মূল্যেন ছন্ন* দুহিতৃ 

বিক্রণ॥। অন্যোন্যস্যাব্যভি- 
চারো ভবেদামরণাস্তিকঃ1 এষ 

ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেষঃ আপু" 
সষোঃ পরঃ 11 তথা নিত্য 
যতেষাতা* স্ত্রীপুণমৌ তু ক্লুত- 
ক্রিযৌ। যথ। নাভিচরেতাণতো 
বিষুক্তাবিতরেতর* 1 এষ স্ত্রী 
পুণদষে রুক্তো ধর্মে বো রতি- 

 সর্ণহতঃ; আপন্যপত্যপ্রাপ্তি- 

শ্চদাষভাগ" নিবোধত 1) ইতি 

মানবে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

স্ত্রীপুত্দলক্ষখ। স্ত্রী স্্রীপুণ্সষো। 

লক্ষণ* চিত" সন শ্মাশ্বাদিবিগৎ 
যম্যা*সা। ইতি ভরতঃ। তৎ- 

পর্যযাযঃ! পোট।২ইত্যমরঃ11 

স্্রীপু'মৌ পুত জ্ীপুত্সযো মুন! 
তত্পর্যযাষঃ। মিথুন” ২ ছন্দ” ৩1 
ইত্যমরঃ ॥ দ্বিবচনাস্তো হয)! 

মহাভারতে দানধন্মঃ 1 
স্ত্রীপ্রিযঃ পু* আমৃবুক্ষঃ £ ইতি 

ত্রিকাণ্ডশেষঃ 1 মারীপ্রেষজব্যে 
ত্র?! 

স্্রীমুখপঃ পু* দোহলঃ॥ ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ | 

স্ত্ীরঞ্জন” ক্লী তাদ্থুল”। ইতি 
কেচিও & 

স্্ীরোগঃ পু" নারীণা মামযঃ ॥ 
তস্য চিকিত্সা যথা ৷ খন্বস্তরি- 

রুবাচ। স্ত্রীরোগাদি চিকিওসান্ত 
বক্ষে সুশ্রুত তা"শৃণু। ষোনি- 
ব্যাপন্সু ভূষিষ্ঠ” শস্যতে কর্মী 
বাতজিৎ্1 বচোপঙ্গঞ্িক। জা- 

তী ক্লঝ বক সৈন্ধবণ। অজ- 
সোদ। যবক্ষণার, চিত্রক" শর্কর- 
ন্বিতণ1। পিক লোড্য জলাদৈরৈ- 
চি খাদযেদ্বতভর্জ্তি 1 যো. 

নিপার্থার্তি হত্রোগ গুন্মার্শে। 
বিনিবৃদ্তষে | বদরীপত্র সলে- 
পাত যোনি ভিন| প্রাশাম্য- 
তি! লোধ্* তুষ্বীকলালেপো 
যোনিদান্য করোতি চা পঞ্চ- 
পলব শর্যর্ক ালতীঙগস্ুমৈ ধূ- 
ত”। রবিপন্ক মসৃদ্ধারা যোনিগ- 
হ্ধবিনাশন"1 অসৃগ্ধারা স্থানে 



২১৪০৪ 

স্ত্রীরোগ 

অসৃষ্থাধ। ইতি চ পাঠঃ॥ সকা-। 

ঞিক'জবা পুষ্প গ্ুউণজ্যে।তী- 
স্মতীদলপ দুর্ব পিক সংপ্রাশ্য 
বনিতা নার্ত রব" লভে॥ ধাত্র্য 

গুনাতযা চূর্ণ তোষপীত* যদ। 
তবেছু। যদ্। ভবেিত্যত্র রজো। 
হরেদিতি চ পাঠঃ! সদ্ৃগ্ধা ল 

্মণা গীতা নস্যাদ। পুতরদ হ্য-। 
তৌ দৃগ্ধস্যা্ঘাটক* চাক্ষ ম-। 

শ্বগন্ধ! চ পু্রদা  বন্ধ্য। পুক্রণ, 

লভেঞ্ পীস্বা ঘৃতেন ব্যোষ কে. 

লারা হা কাশে রুবুকা' শা” 
মূলৈ গ্োক্ষরকদ্য চ। দুগ্ধ" | সত্রীনভ" 

বৰ বশি তাযুক্ত" গাত্রিণ্যাঃ শ্লনুণ, ৩২ 

পর] গাঠা লাজলি সি' হাস্য! 

সপ শিল্পি 

২ শা 2০৭ লাশ স্পা 

সণ 

্র সর্পিষী। বর্ণাযুঃ কাস্তিজন- 
ন* লেহ* বালে প্রদাপষে | 

স্তন্যাভাবে পষশ্ছাগ্য* গব্যণ 

বা তদগুণ ভবেৎ। মৃস্ত শুগ্ধী 

বিষ! বাল। জটজ। চাতি সারনুণ্, 
| ব্যোষ* মধু মাতৃলুক্গ* হি! 
ছর্দিনিবা [রণ*। জগ্টেন্দ্রধৰ সি- 

দ্ধার্থ নিশ। দূর্বা চ হ্ঠজিৎ 1! 

সপ্তচ্ছদময নিশ। চন্দনৈ শচা 

নূলেগনণ। শঙ্াকজবীজ রুদ্র 

ক্ষ বচা লোহাদিধারণ* | ইতি 

গরুডে ১৭৬ অধ্যাষঃ 1 

ক্লী নারীণা" সভ।। ইত 
কেচিৎ || 

স্্রীস্ষতাবঃ পু" মহল্লকঃ) ইতি 

মযূর টজৈঃ পৃথক্) নাভি ক শব্দমাল।|। নারীণা" শীলঞ্চ | 

বস্তি তগ [লেপাৎ সুখ" নারী সণ, লী স্ত্রীস্বভাবঃ' যথা ॥ 

প্রস্থযুতে ॥ সুভাষ! হচ্ছিরো কর্ণেজপৈ রাহিতর।জ্যলোভা 

বস্তি শুল' বৈ মন্দসর্ণজ্ঞত। য-. 

বক্ষার" পিবেতত্র মস্তনোক্ণো-। 

দকেন বা হশমূলীরুতঃ ক্কাথঃ 

সাজ্যঃ সুতিরুজাপহঃ । শীলি- 

তগুলচূ্ন্ সুদ” দৃষ্ধকুভবেও। 

॥, বিদারিজস্ুরসণ মূল" কা ৃ  

পাসজ" তথা। খাত্রী স্তন্যবি 
শুদধযর্থণ মুদ্াধুষরসাযনী | 

ষ্ঠ বচাতযা। ত্রাঙ্গী মধুরী ক্ষৌ- 

স্তৈণেন নীত। বিকৃতি" লিমন ৷ 

রামপ্রবাষে ব্যমৃষন্নদৌষণ জ- 

নাপবাদ"সনরেন্দর মৃত্যু" ইতি 

ভড়িঃ 11 

(সত্ৈ তি স্্রীসন্বন্ধী। ইতি মুগ্ধ- 
বৌধব্যাকরণণ॥ স্ত্রিষ। অপত্যৎ 

স্ৈ1 ভ্িযাইদ ভ্ত্রীণা* সমূ- 

হোব। সত্ৈঁ"। ইতি তন্রীকায। 

দুর্গাদাসঃ ] 



৬৪০১ | 
স্ণ্ স্থঙিল 

স্থঃ ত্রি স্থল”) যথা) স্কলী দৈব- || ভূষ ম্চান্যাই সহসৃশঃ। তদেব 
কতৃকে হন্যৎ স্থল” ক্লীবে স্থ স্থগু দীর্ঘ রথঘোণ মিবাষত" 
ইত্যপি॥ ইতি শব্দরত্রাবলী 11] 1 লব্ধার্থণ চ প্রতীতা চ লেপ- 

স্থগ মএ সম্বৃতৌ। ইতি কবি. যিষ্যামি তে স্কগু। মুখে চ তি 
কল্পদ্রমঃ11 দত্ত্যাদি স্বমধ্যঃ 1. লকণ চিত্র জাতবপমষ” শুভ 
ম সিসবগ্রধিষতি। এ অস্থগীৎ 11 1! ইভি রামাষণে অযোধ্যাকা- 
ইতি দুর্গাদীসঃ || । ণে৯সর্গঃ 1] 

সথগঃ তি ধূর্তঃ। যথা। ধূর্তে। | স্থগ্ডিল" ক্লী চত্বর"! ইত্যনরঃ1 
স্থগম্চ নিলজ্ভিঃ গটুঃ পাটবি-। দ্বে বেদী রভিতো হন্যত্র বা ষ. 
কোপিচ। ইতি শব্দরত্্রাবলী ; জ্ঞার্থ* পরিস্ৃতাষা মনিক্নোম- 
ত্রিকাগুশেষম্চ ॥ ূ তাঁা* বিস্তৃতাষা- ভুমৌ। অম- 

স্থগন* ক্ত্রী অপবারণ”] যথা) || স্বাধেন তিষ্ঠন্তাত্র স্বগ্লণনারী 
ব্যবধান” তিরোধান মন্তর্দি তু তিডগ্িলঃ। চতাতে নিবাসাষ 
গবারণ”। ছদন” ব্যবধান্তর্ধ| | যাচ্যতে চত্বর* চতেঞ যাচে পু. 
পিধান স্কগনানি চ1! ইতিহে | ধেঁণবর। ইতি ভরতঃ1 যজ্ঞে 
মচন্দরঃ। পরি্কৃতস্থানে স্যাতা* স্প্তিল 

স্থগিত” ত্রি তিরোহিত"। তৎ-| চত্বরে। ইতি শব্খরত্বাবলী 1ঞ্চা! 
পর্যযাযঃ! সণ্বীত"২ রুদ্ধ“৩ : হোমনিমিভাগরিস্বাপনারথৎস্থতি- 
আবৃত”৪ অদ্বৃত” ৫ পিহিত” ৬ লবিধি থা; বশিষ্ঠ সর্মহতা- 
ছন্ন”৭ অপৰা রিত*৮ অন্তর্তি যা*। তন্মা সম্যক গরীক্ষ্যেব* 
ত* ৯ তিরোধান* ১০ | ইতি; কর্তব্য" শু শুভবেদিক* হস্তমা- 
হেনচন্দ্রঃ | [ ত্র" স্থপ্ডিল* ব। সপক্ষিপ্তে হৌম- 

সগী স্ত্রী তা স্থুলপাত্র”। পানের! কর্ধাণি)। ক্রিষাসারেপি। 
বাটা ইতি ভাষা। তথ্পর্ধযাযঃ1 1 মেবদ্বিধণ ন স্যাৎ স্তিস* বা 
তাস্থুলকরক্কঃ২। ইতি হেমচন্দ্রঃ | সমাশ্রঘেত। শীরদাতিলকেগি 

সপ্ত ক্রী গড়ঃ! দজ ইতিভাষা | 1 নিত্য" নৈমিত্তিক" কাম্যণ স্ব 
।যথ।। হৃদধে তে নিবিষ্ট স্তা ) গিলে বা সমাচরেখ। হস্তমাত্র 

শি ১ পি পি 
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রঃ রর ঈর্ষা চত্রমূ* সমস্তৃতঃ গলেপধেছ্ || ইতি 1 মধ্াযতঃ স্- 

ইতি তিথ্যাদিতব' 1%1)1 গিলাভ্যন্তরে দক্ষিণাণশে ন তু ম- 
সি চ। গ্রোভিলঃ। আনুগ্প্তা ; ধ্যা'শে উদগ্গতৈকবিষ্শত্যঙ্গল- 
অপ আত্ত্য গ্রাগুদক প্লবনৎ 

দেশ* সমণ্বা পরিসমূহা উপ- 
লিপ্য মধ্যতঃ প্রাচী" রেখা! মূল 
খ্য উদদীচীঞ্চ মণহতা* পশ্চান্সধ্যে 
গ্রাচী স্তিস উল্লিখাভ্যুক্ষষেৎ 
লক্ষণাবৃদেষা সর্থত্রেতি। অনুগত 
প্ত। আল্ডাদ্দিতাঃ! পতিতার্দিভি 
রদৃষ্ট। ইভি যাবৎ 11% || প্রাউ 
নীচাদি ফল মাহ গৃহাস*গ্হে। 
গোভিলপুলঃ! প্রাঙ্নীচৎ অর্ধ 
বচ্চস্য মৃদদঙ্নীচৎ যশোতিমণ 
পিন্রা" দক্ষিণতো দীচ” প্রতিষ্ঠা 
লম্তক্ণ সম*]। যশোত্তম গিত্যত্র 

'সাস্ত। অগ্যন্নন্তাই ভ্যক্তেরদস্তো- 

গিযশশব্ঃ গঘাপির ই ইতি বু! 
গয়িসমূহা সর্থতঃ দশৈঃ পাত: 
দিক মপসার্ধ্য উত্তরপ্যা" দিশি: 
সাপ্ধহস্তোপরি ক্ষিপেৎ। পরি, 
সমূহ বিতন্তিত্ষে উত্তরত উত্- 
কর" করোতভীতি হরিশর্মধূতবচ- 
নাৎ। তত উপলেপনণ1ঞচ তত্র তত্র 
কারণ মাহ গৃহাস"গ্রহঃ। ইন্দ্রেণ। 
বঙ্জাভিহতঃ পুরা বুরো। বার 
। মেদস। তম্্য সণ কমন! ত্র্থ মৃ- 

৮ ীশপীপিশ 

রেখানুরোধাৎ। অন্যথা । হশৈঃ 
স*মার্জষেদভূমি* শুদ্বা মাদে 
চি স্ততঃ 1 হস্তমাত্রা" চতুর- 
সা" গোমষেনোপলেপযে 11 
ইতি ভারদ্বাজীষ হস্তপ্রমাণ ন্ 
গিলে তদনৃপপঞ্ডেঃ। প্রাচী” প্রা- 
গ্গতা"! উদদীচীঞ্চ সণ্হতা* প- 
শ্চাদিতি! গ্রাগ্গতাযাঃ পশ্চি- 
মেভাগে সম্লগ্না মুদগপ্জাণ। মধ্যে 
উদ্দগ্গতভাযাঃ প্রাচীঃ প্রাগগ্রা 
স্তিসে। রেখ। উল্লিখাভ্যুক্ষযে দ- 
তি! জেখাভ্য উদ্ধৃত মত্ত কোদ্ধ- 
রণপূর্বক মত্যক্ষযেৎ | উল্লিখ্য 
উদ্ভৃত্যাভ্যুক্ষযেদিতিকাত্যাযন 
শত্রা 1%)1 উত্করপ্রক্ষপদে- 
শ মাহ গৃহাসংগ্রহঃ। উতৎ্করৎ 
গৃহা রেখাভ্যে হরত্তিমাত্রে নিধা- 
পষে্চ! দ্বার মেতণ্পদার্ঘানাৎ 
প্রাঙুদীচ্যাৎ দিশি স্মৃত”।। ইতি 
পরিসমূহনাদি পরিষেকাত্ত ক: 
দম লক্ষণস“ভ্ঞক" তস্য লক্ষণস্যা- 
বৃ প্রক্রিষ। সর্ধত্র যত্র যত্রাগ্রি 
প্রণযন* তত্র তত্র বোধ্যা 11 
রেখাপ্রমাণ মাহ ছন্দোগপরিশি- 
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ক্টেকাত্যাযনঃ। দক্ষিণে প্রাগ্গ- 
তাষাস্ত প্রমাণ, ভ্বাদশাঙল” | 

তন্যুললগ্না ঘোদীচী তগ্যা এব 
নবোন্তর" | উদগ্গতাযাঃ স" 
লগ্নাঃ শেষাঃ প্রাদেশমাত্রিকাঃ | 
সপ্তসপ্তাঙ্গলা"স্ত্যত্ত। জশেনৈব 
৪৯৯ | নবোত্তর” নবাধি- 
ক" দ্বাদ্রশাঙ্গুল মেকবিম্শত্যঙ্জুল 
চিল | শেযাঃ ঃ উক্তরেখযে। রং 
যশিক্ট। স্তিস্ঃ ৷ শেন ইতি সর্থ- 
ব্রাভিনহ্বধ্যতে! এবকারেণ শা- 
খান্তরোক্ত স্ফ্যব্যাবৃত্তিঃ 11] 

পরল দেবতা বর্ণাশ্চাহ ঘ্ু 

তিঃ। গ্গত। পার্থিবী জে। 
ক চ ৪8৮১ প্রাজ।- 
পত্যা তথ! চৈল্দ্রী সৌমী চ প্রা 
ক্রুতা স্মৃতা ॥ পার্থিবী পী- 
তবর্ণ। স্যাদাগ্রেবী লে। [হিত। ভ- 
বেত গ্রাজপত্য। ভবেৎ কুষ্া 

নল। চৈন্দ্ৰী প্রকীর্তিতা ॥ শ্বে 
তবর্ণেন সৌমী স্যাৎ রেখাণা, 
বর্ণলক্ষণ-|। ঞ্চ1। অগ্নিস্থাপনপ- | 

স্থপতি 
মানকর্ভার মাহ ছন্দোগপরি- 
শিষ্টে কাত্যাধনঃ ॥ মানক্রি- 
যাষ। মুক্তাষ! মনৃক্তে মানকর্ত- 
রি। মানক্লদ্ঘজমানঃস্যা দ্বিদুঘ। 
মেষ নিশ্চষঃ11 অঙ্গুষ্ঠ আ্ুলিমা- 
নমাহ সএব 1 অঙুষ্ঠাঙ্গুলিমা- 
নন্ত যত্র যত্রোপদিশ্যতে। তত্র 
তত্র বৃহ পর্ধপ্রস্থিতি ন্মিনূষা 
সদ1] যজমানাসমিধৌ হোমে 
তু সাধারণাঙ্গুলিমান”। যথ! 
কপিলপঞ্চরা ত্র" অষ্টভিস্তৈ 
তরবেজ্জ্যষ্ঠ* মধ্যম* সপ্তভি- 
ধবৈঃ। কন্যস* ষড়্তি রুদ্দিষট 
মঙ্গল" মুনিসভনৈহ] তৈঃ প্র- 
ক্রম্যমাণযবৈই! কন্যস" কনি- 
০] মানন্ত পার্খেন! বড্যবাঃ 
পার্বসর্পমতাঃ। ইতি কাত্যাধন- 
বচনাৎ। ইতি স-স্কারতত্* 1 

স্বগিলশাধী পণ যে ব্রতবশাৎ 
স্থলে শেতে সঃ তত্পর্য্যা'যঃ 
। স্বাতিলঃ ২1 ইত্যমর5 1 স্বপ্ডি- 
লেশযঃ ৩। ইতি শব্খরত্বাবলী 

ধরযস্ত' সব্যহস্ত প্রাদেশস্য বি-। স্থগ্িলসিতক" ব্লী বেদিঃ! ইতি 
ধান মাহ! গৃহাস-গ্রহঃ। সব্যৎ হারাবলী 1 
ভূমে প্রতিষ্ঠাপ্য প্রোলিখোদক্ষি স্বগ্িলেশযঃ পু” স্থত্িলশাধী 
ণেন তু; তাবমোথাপযেত্ পা- 

নি" যারদঘি* নিখাপযেছ 1] স্থপতিঃ পু 
ইতি শবদরদ্রাবলী | 

পু" গীষ্পতীফিযস্ত্া 
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* স্থল 

বৃহস্পতিঘবননামকযা গাকর্তা | 

কারুভেদঃ। রাজ ইতি ভাষা?) 
ইত্যমরঃ॥ কারু? শিল্পী তন্তে- 
দেখই ইতি খ্যাতে। স্থপতিঃ 

কারুভেদে। মুখ্যতন্ষেতি স্বামী 
| বৃহস্পতিযাগযাজিনি কঞ্চকি- 
নিচ! ইতি ভরতঃ11%1 কারু- 

ভেদার্থকম্য তস্য লক্ষণণযথা ! 

বাস্তবিদ্য। বিধানজ্ঞে। লঘুহ- 
স্তে৷ জিতশ্রমঃ | দীর্ঘদশা চ 

এ 

 স্থলপ 
স্থল" স্থলজ স্থানে অল্। এব* 
স্থলী নারী সখী ইত্যাদিনা অ- 
কত্রিমন্তে ঈপি স্লী নিপাত্যতে 
| কৃত্রিমন্্ে তু আবেব স্থলা ! 
রুত্রিমাক্কাত্রম মামান্যে তু স্থল" 
প্রযূজ্যতে। ইতি বদ্ধাঃ।, স্থলে- 
শব্দঃ স্্রীনপু' সকলিঃ1 ইতি 
ভরত2 11 

স্থল" ক্রী জলশুন্যক্ত্িমাক্কত্রিম 
ভূভাগঃ॥ ইত্যমরটাকাধা* ভ- 

শুরশ্চ স্থপতিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ | রতঃ)! 
ইতি মাত্গ্যে ১৮৯ অধ্যাযঃ 11 | স্থলকন্দঃ পু* অগ্রাম্যকন্দঃ। ব- 
কঞ্চকী! ইতি মেদিনী |] জবে- 
রঃ! ইত্যজযপালঃ | অধীশঃ 
| ইতি হেমচন্দ্রঃ 1] 

দিনী ? 
স্থপুটঃ ত্রি বিষমসঞ্চারজীবী। 
ইতি ত্রিকাগুশেষঃ1] বিষমে।- 
মৃত"! ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 

স্থল জ স্কানে। ইতি কবিকক্স- 
দ্রমঃ ॥ জ স্কালঃ স্থলঃ | তি- 
স্থালযিষতি। অধ" নাস্ভীতি | 
কেচিৎ। ইতি দূর্গাদাসঃ || 

স্থল" ত্রী স্ত্রী জলশূত্যাকতর মভূ 
ভাগ! তথপর্ধ্যাষঃ। স্বলী ২1 
ইত্যমরঃ1 স্থল্যতে স্বীযতে হত্র 

নওল ইতি ভাষা! ইতি রত্ব- 
মালা।! 

স্থলকমল” ক্লী স্তলপদ্মণ। তৎ- 
স্থপতি ত্রি সত্তমঃ | ইতি মে- পর্যযাষঃ। পদ্মচ।রিণী ২ অতি- 

চরা ৩ ব্যথ। ৪ পদ্ম। ৫ চারটী ৬ 
। অস্য ওণাঃ] দনুক্তত্বণ | 
কটুত্ব") তিক্তত্ব'। কষাযন্ত* | 
কফ বাত ঃ মুত্রপুচ্ছহা।স্ম শুল শ্বাস 

কাস যাগ হত্ব্চ। ইতিতা ভাৰ 
প্রকাশঃ । 

৯৬০৭ রর করবীরঃ। ইতি 
জনির্ধন্টঃ ॥ 
৬ ক্লী স্বনামখ্যাতপুষ্প- 

বিশেষঃ। তঙ্পর্ষযাযঃ। ছজআ- 
গজু* ২ ভমালক" ৩1 ইতি 
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ভ্রিকাওশেষঃ] তচ্চতর্বিধ* যথা || স্থল! স্ত্রী রর? 
1চতুর্ধা স্থলপদ্মীনি সেবস্তী গু. ৪ তা 1যা*ভরতঃ 
লদাবদী। নৈপালী চ গুলাব-) স্থলী স্ত্রী জনশূনযারিমাভুি: 
শ্চ বঙ্গলশ্চ কদম্বকঃ | ইতি); 1ইত্যমরটাকাযা*ভরতঃ 
রাবণক্লতার্ক প্রকাশঃ | স্থলীদেবতা স্ত্রী গ্রাম্যদেবতা 1 

স্থলপদ্মঃ পু মানকঃ! মানকটু | ইতি কেচি॥ 
ইতি ভাষা । ইতি রত্রমাল। |! | স্থলেরুহা' স্ত্রী গৃহঙ্গমারী ॥ দগ্ধা- 

স্থলপদ্মিনী স্ত্রী স্থলপদ্ম"। বে- বৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ধন্ট£1! স্থল- 
. টতামর ইতি হিন্দীভাষা ! তৎ- 1 জাতে ত্রি।! 

পর্যযাযঃ ! গপদ্দাহ্বা ২ চারটী | স্থলেশষঃ পু” ক্রোড রুরু রঙ্গ 
৩ পদ্মচারিনী ৪ সুগন্ধমূলা1৫ | দযঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ | স্থল- 
অনুরুহা ৬ লক্ষীঃ ৭ শ্রেষ্ঠ ৮1 শািনি ব্রি ॥। 
সুপুষ্কর। ৯ রম্য| ১০ পদ্মাবতী | স্থবিঃ পু" তন্ববাযঃ1। স্বর্গঃ 1] 
১১ অতিচর! ১২ স্থলরুহ1 ১৩ । জঙ্গম:। ইতি.সণক্ষপ্তসারো- 
পু্ধরিনী ১৪ পুষ্ষরপর্ণিকা ১৫ | ণাদিবৃত্তিঃ]! 
পুক্করনাভী ১৬) অস্যা গুণাঃ1; স্থবির ক্রী শৈলেষ*! ইতি 
গৌল্যত্বৎ। তিক্তত্বণ। শীত তত্ব" রাজনির্ধন্টঃ 1] 
বাস্তি রক্তপিত্ত মেহ ভূতাতীসা-।  সথবিরঃ পু” ব্রহ্মা! ইতি হেম- 
রনাশিত্ ৷ ইতিরাজনির্ষন্টঃ ॥. চক্দ্রঃ 

সবলম্জরী স্ত্রী অপামার্গঃ! ইতি; স্থবিরঃ ব্রি বৃদ্ধঃ॥ ইত্যমরঃ1! 
রত্বমালা || অচলঃ। ৮৮৮৭ ] 

স্থলশৃঙ্গাটঃ পু* গোক্ষুরবৃক্ষঃ| বরা রা স্ত্রী মহাশ্রাবণী। ইতি 
ইতি রত্ুমাল] || ৷ রাজনির্ধণ্টঃ ্ ? | 

স্থলশুক্দাটকঃ পুত সা || স্ৃবিষ্ঠঃ ত্রি অতিশযস্তলঃ। ইত্য- 

ইতি রাজনির্ণণ্টঃ ৃ মরঃ 1] 
স্থলমীমা পুণ* চা ইতি স্থাপুঃ পুণ শিবঃ। ইত্যঘরঃ 0 

ভূরপ্রযোগঃ | [ তন্মামকারণণযখা। ৮ সমুত্তিষ্ঠন 



৬৪০৮ 
স্থান স্থাপন। 

বনৌকনা"। প্রাজাপত্য* গু || চপদহিতাঃ। স্থানভুষ্টা নপু: 
হস্কানা* গৃহধর্মমানুবর্তিনা” ॥1 জ্যন্তে কেশা দস্তা নখা নরাঃ! 

ন্যাসিনান্ত পরণ ব্রহ্ম যোগিনা 1 ইতি গ্রারুডে ১১৫ অধ্যায়ঃ || 
মমৃতৎম্মৃত'] একাস্ত বাসিনা* | সানাধ্যক্ষঃ পু স্থানরক্ষকঃ ॥ 
্রক্মধ্যাধিনা" পরম* পদ* 1 তথ্পর্য্যাষঃ। স্বানিকঃ২1 ইতি 
তামিসু মন্ধতামিস্*মহারৌরব 1 হেমচন্দ্রঃ | 
রৌরব"! অসিপল্রবন* ঘোর" | স্কানিকঃ পু” স্থানাধ্যক্ষঃ। ইতি 

 কালপত্র মবীচিমৎ। বেদস্য | হেমচন্্রঃ || 
নিন্দকানান্ত যজ্ঞব্যাধাতকারি- | স্থানী ব্রি স্বানবিশিষটঃ। স্থান" 
া”। স্থান মেতত সমাখ্যাত"স্ব- বিদ্যুতে হস্য ইত্যর্থে ইন্ প্রত্য- 

ধর্মবিনিবর্তিনা॥ ইতি বহ্ি-1 যেননিষ্পমঃ। যথা। স্বানিব- 
পুরাণে সর্গচকথননামাধ্যাযঃ || দাদেশঃ। ইতি মুদ্ধবোধব্যা- 

স্কানক" কল আলবাল"। ইতি; করণ" 1! ] 

হেমচক্্রঃ1 নগর") ফেণ* ৮1 স্থানীয" ক্রী নগর” ইত্যমরঃ 
ইতি কেচিৎ || | হ্থানসম্বন্ধিনি ব্রি || 

স্থানচঞ্চলা স্ত্রী বর্ধরীবৃক্ষঃ। ইতি / স্থানে ব্য যোগ্য” কারণার্থঃ 
শব্দচন্দ্রিকা ॥ 1] ॥সাদৃশ্য*॥। সত্য*! ইতি শব্দ- 

স্থানচুতঃ তরি স্থানভূষ্টঃ। যথা | রত্রাবলী | 
। স্থানস্থিতস্য পন্মস্য মিত্রৌ। স্থাপকঃ ত্রি স্বাপনকর্তী। 1 ঞ্যন্ত 
বরুণ ভাস্করৌ। স্থানচ্যুতস্য | স্থাধাতে! এক প্রত্যযেন নি. 
তস্যৈব ক্লেদ শোষণকারকেট || শ্পন্নঃ |! 
ইতি গ্রারুডে ১১৫ অধ্যাষঃ॥ |] স্থাপত্যঃ পু* অন্তঃপুররক্ষকঃ | 

স্কানপালঃ পু* স্থানরক্ষক£! স্থা- | ইত্যমরঃ ॥ সথপতের্ভাবে ক্লী 11 
ন* পালযতি যঃ ইত্যর্থে অন্; স্থাপন" ক্রী রোপণ* |! পুণ্নবন 
প্রত্যযেন নিষ্পন্নঃ |] 1 ইতি মেদ্িনী]। সমাধিঃ | 

স্বীনভূষ্টঃ ত্রি পদ্চ্যতঃ। যথা ৮ ইতি বিশ্বঃ 1! 

হানস্িতানি পুজ্ান্তে পূজ্যন্তে ; স্থাপনা শ্রী সাগন"। নিবেশনণ। 



৪০৯ 
. স্কাধিভ। 

এ্রহ্যত্ত স্থবাথাভোঃ পনিক্কতে অন 
প্রত্যযেন আৰ চ নিষ্পক্না।। 

হ্থাগনী স্ত্রী গাঠা। ইতি মে- 
দিনী অমরশ্চ ॥ 

স্থগিত” ত্রি নিশ্চিত] ন্যস্ত]. 
1 ইতি মেদিশী 1 1 

স্থাম ক্রী সামর্থ্য*। ইত্যমরঃ 1 
স্থাধিভাৰঃ পু” রসস্য ত্রিধাভ।-. 

বান্তর্গতভাববিশেষঃ। যথা! 
গঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদি- 
বিষষা রতিঃ॥ উদ্ভদ্ধমাত্রঃ স্থ।-. 
বীচ ভাব ইত্যভিধীযতে 0. 
ন ভাবহীনোস্তি রসো ন ভা-) 
বো রমবজর্তঃ! পরস্পরক্কতা 
মিদ্ি রনষে। রল ভাবযোঃ 1] 
ইত্যক্তদিশ। গরমালোচনষা 
পরমবি শস্তিস্থানেন রযেন ষ 
শ্বৈ বর্তমানা অপি রাজানু 
গত বিহারপ্রনৃত্তভ্ত্যব্ড 1" 
গাততো যন্ত্র প্রাধান্যেনাভি 
ব্ক্ত1 বাভিচারিণঃ দেব মান 

গুরু নৃপাদি বিষষারতিঃ উদবদ্ 
1 বিভাবাদিভি রপরিপু 

রা রমতা মনাপাদ্যমানা 
শ্চ স্থাযনে! ভাবাভাব শব 

বাচা 0 উদ্বৃদ্বমা ত্রস্থ। |খীভা। 

বে। যথা হরস্ত কিঞিও পরি- 

সিসি 

বান্থুরাশিঃ! 

স্থালী 
বৃত্য ধৈর্ধ্য* চক্দরোদযারন্ত ই- 

উমাযখে বিশ্বক- 
লাধরোষ্ঠে ব্যাপারযামাস বি- 
লোচনানি !, অত্র পার্থতী বি- 

ষষা ভগবতে! রত 1 ইতি সা- 
হিত্যদপণে রমভাবাদিনিকপ- 

পো নাম ৩ পরিচ্ছেদ 11 

ক্থাধী পু" ভাবভেদঃ] যথা! 
স্থাযি সাত্বিক সঞ্চারি প্রভেদেঃ 
স্যাদ্রতিঃ পুনঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 
1) স্থিতি বিশিষে ত্র 

স্থাযকঃ পু” একগ্রামাধিরুতঃ ! 
একস্মিন গ্রামে নিষোজিতঃ | 
ইত্যমরঃ |! 

স্থাল” ক্রী হেমাদিক্রতভোজন- 
' গান্র"। খাল ইতি ভাষা ৷ ইত্যা- 
মরঃ11 স্থলতি তিষ্টতি অম্মদি- 

' ক মত্র স্কাল* স্থলজ স্থানে ঘর 
1 ইতি ভরতঃ 1) 
স্বালী জ্রী পাকপান্রবিশেষঃ ? 
হই।ডী ইতি খালী ইতি চ ভাষ! 
। তত্পর্যযাযঃ। পিঠবঃ ২ উখ। 
৩ ও” ৪1 ইত্যমরঃ11 পিঠরী 
৫ স্বাদ" ৩ উধাণ জভী ৮? 
ইতি তট্টীক111 জও। ৯ লত্যুকা! 
১০1 ইতি শব্দরত্রাবলী 1) পাকঃ 
১১ পাতিলী ৯২1 ইতি জট ধরুঃ 



৩৪১০ 
স্থালীপু সবার . 

11 গাটলাবৃক্ষঃ ; ইতি মেদিনী | যেন বৈদিক লিউত্বাবচ্ছেদেনী- 
11% মা"সাফটকাশ্রাদ্ধে স্থালী- | পূর্বে শক্তিকল্পনাৎ্ড! প্রতিপন্ন" 
পাকস্য মা*সপ্রতিনিধিত্ব* যথা || হস্তমদনাদিন। স্ফুটিতত্বেন জ্ঞা- 
| পশ্বভাবে স্কালীপাকেন যথা | ত*1 ইতি মলমাসতত্ত* 11 
গোতিলঃ1 অপি বাস্থালীগা- | স্থালীবিল* ক্রী পাকগাত্রস্যাভ্য- 
ক* হবীতি ইতি! তদ্বিধানন্ত 1] স্তর" স্থাল্যাঃশ্ন্যভাগঃ। ইতি 
স্থালীপাক* গশুস্থানে র্ধ্যাদ্ৰ- | সিদ্ধানস্তকৌমুদী | 
দ্যানুকল্পিকণ। শ্রপষেত্ত' স- | স্কালীবিলীষঃ। ত্রি পাকযোগ্যত- 
বৎসাযা স্তরুণ্য! গোঃ পষস্যনু ] স্থালীবিল্যঃ ১ গুলাদিং। যথা | 
॥ ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তণ | স্থালীবিলাৎ। স্কালীবিল মর্হ 
গ্রান্থ"। অস্থিতি ওদনচরোঃ প- | স্তিস্থালীবিলীযা স্তওুলাঃ। স্থা 
শ্চাৎ! ইতি তিথ্যাদিতত্ত্ৎ]॥ | লীবিল্যাঃ গাকযোগা] ইত্যর্থঃ 

স্বালীপন্ক* তরি স্থাল্যাগন্কাম্নাদি | ॥ ইতি নিদ্ধান্তকৌমৃদী ] 
৷ স্থালীশব পূর্বক পচধাতোঃ ; স্থালীবৃক্ষঃ পু* তরুপ্রভেদঃ ॥ 
ক্তপ্রত্যযে ঙ্গঙি পশ্চাত ক্তপ্র | বেলিষাপীপর ইতি হিন্দীভাষ! 
ত্যযম্য তকারস্থানে বকারা- | 1তগুপর্য্যাযঃ ॥ নন্দীবৃক্ষঃ ২ অ- 
দেশেন নিষ্পন্ন* |। শ্বথভেদঃ ৩ প্ররোহী ৪ গজ- 

স্বালীপাকঃ পু" ভাজনগক্কান্ন: ) পাদপঃ৫ ক্ষষতরুঃ * ক্ষীরী৭ 
দি! যথা চাতুন্মাস্যব্রতে মা» বনম্পতিঃ৮। অস্য গুণাঃ। ল- 
স্যে। লততে সন্ততিৎ দীর্ধা* | ঘৃত্ব”। স্থাদুত্ব'। তিক্তত্ব*। তুব- 
স্থালীগাক মতক্ষষন্! ইতি; রত্ব*। উ্তত্ব। কটুপাকরসন্ত”। 
তিথ্যাদিতত্ত্" | গ্রহিত্ব"। বিষ পিত্ত কফামসুন।- 

স্থালীপুলাকঃ পু* ন্যাষবিশেষঃ | শিত্বপ্চ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ | 
।বথা। স্থালীস্থা স্ততুলা এতে স্থাবর" ব্লী ধনগুণঃ। ইতিত্রি- 
সর্বেবিক্রিত্তি ভাগিনঃ1 সমকা- | কাণগশেষঃ 1! 
লাগিস'যোগভাথিত্বাুপ্রতিগ-। স্থাবরঃ পু* গর্ধতঃ1 ইতি শব- 
মব॥। ইতি স্ালীপুলাকন্যা-। রত্রাবলী ত্রিকাগুশেষশ্চ ॥ 



৬৪৩১ 

স্বাবরঃ ত্রি টনি অচ- 
লবস্ত ! ইত্যমরঃ 1 জঙ্গম! 
গে মহিষ্যাদযঃ ততো! হন্যে 

বৃক্ষা [দঃ স্থাবরঃ। ইতি ভরতঃ ; 

1 %& | সচ ত্রক্গণ সপ্তমঃ 
সর্গঃ যড়্বিধস্ঠ 1. যথ1) সপ্ত 
মো মুখ্য সত ষডবিধ তস্থ- 

যাঞ্চযঃ। বনস্পত্যোষধি লতা 
ত্বকসারো৷ বীরুধে। দ্রুমাঃ ॥ 
তেষা" লক্ষণ” যথ।॥ উৎস 
তনস্তমপ্রাষ। অন্তল্পশ শাবিশে- 
বিনঃ। ইতি শ্রীভাগ্রবত"।| ঞ্ক |: 
যে পুষ্প বিনা ফলস্তি তে বন. 
৮পতযঃ! ওবধযঃ ফলপাকা- 

স্তাঃ) লতা আরোহণাপেক্ষা ৪1 

ত্বক্সারো বেখাদযঃ! লতা এব 
কাঠিন্যেন অ রোহণানপেক্ষা 
বীরুধঃ। ষে পু্পৈ: কলস্তি তে 
দ্রমাঃ। উদ্ধু" সোেত আহারস, 
ঞ্কারে। ষেষা*তে। তমঃপ্রাযাঃ 
অব্যক্তচৈতন্যাঃ! অন্তম্পর্শাঃ 
স্পর্শ মেব জানন্তি নান্যৎ ত- 
দাপি অস্তরেব ন বহিঃ বিশে: 
যিণঃ অব্যবস্থিত পরিণামা দ্য- 
নেকভেদবন্তঃ! ইতি তস্রীকা যা" 
শ্রীধরস্বামী |) %₹ 11 স্বাবর্ধনদ 
সামিধ্যেতরেভ্যোন্ বিজ্রেতব্যৎ : 

ৃ 

ূ 

স্থাবর এ 
| যথা! স্থাবর" ধন মন্যস্মৈ হিতে 
সাধ্য বর্তিনি! যোগ্যে ক্রেত- 
রি বিক্রেতৃৎ ন শক্তঃ ৪ 
] সামিধ্যবর্তিনা" স্ঞাতিঃ স 
৷ বা বিশিষ্যতে ॥ তযে। রা 
বে সুহৃদে। বিক্রেত্রিচ্ছা গরীষসী 
॥ নিীতিমূল্যে পণ্যেন স্াবরস্য 
ক্রযোদ্যমে। তমমল্য চে সমী- 
পন্থে। রাতি ক্রেতা নচাপরঃ | 

মূল্য" দাত মশক্ত শ্চেৎ সন্মতে। 
বিক্রযেপি বা। সন্নিধিস্থ স্তদান্য- 

। স্মৈগৃহী শক্লোতি বিক্রষে |ক্রী- 
তঞ্চে স্থাবর" দেবি পরোক্ষে প্র- 
তিবাসিনঃ। শ্রবণাদেৰ তম্মুল্য* 
দত্াসৌ প্রাপ্ত মতি ৷ ক্রেতা 
তত্র গৃহারামান্ বিনিম্মাতি ভূন- 
ক্ষিবা || মূল্য" দদ্বাপিন প্লোতি 
স্থাবর্, সন্পিধ থিতঃ1। ইতি মহা- 
নির্ধাণতন্বে ্বাদশোলাস্ঃ1% 1 

স্তাবরে বিশেষো যথা । যাজ্ঞব- 
ক্্যঃ! মণি মক্কা প্রবালানা*স- 
বন্যৈব পিত। প্রভ্ঃ ৷ স্বাবরস্য তু 

সর্ধপ্যন পিতা ন পিতামহঃ 
অপি চ! স্থাবর" দ্বিপদঞ্জৈৰ ষ- 
দ্যপিস্বঘ মজ্জিতিণ! অসম্ভৃয সু- 
তান সর্বান্ ন দান, নচবিক্রষঃ 
|| কিঞ। গিতুঃ প্রমাদাণড তৃজ্য-. 
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স্তে বন্্ীণ্যাভরণান চ। স্বাবং 
রস্ত ন ভূপ্তীত প্রসাদে সংতপৈ 
তকে ॥ ইতি মিতাক্ষরাধূত বচন 
মপি পিতামহধনপর*। গিত্র। চ. 

 স্বোগাজিত" স্থাবর" দত্ত" ভূজ্যত 

এব ইতি। স্থাবরে বিক্রযে। নাস্তি 
লর্ধযাদাধি মনুঙ্জঞযা। ইতি স্থাবর-| 
স্য কেবলবিক্রধপ্রতিষেধাৎ বি- 
ক্রষেপি কর্তব্যে সহিরণ্য মুদক" 
দত্বা দ্ানবপেণ স্বাবরবিক্রঘ 
ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। বস্ততত্ত 
হ্বাবরবিভ্রযনিষেধো হবিতক্ত 
স্বাবরবিষযঃ11ঞ পূর্বপুরুষার্জ 
তনক্টোদ্ধারে বিশেষষতি মি-. 
তাক্ষরাযা*। হনবর' দ্বিপদ্ঞ্ধেব | 
যদ্যপি স্বঘ মত" 
তান সর্বান নদান*ন চ বিক্রষঃ 

. ॥1অস্যাপ্যপবাদ মাহ। একোপি। 

হবরে আর্ধ্যাৎ দানাধমন বিক্রু- ৃ 
যণ। আপৎকালে টুম্বার্থে ধ- 
্মার্থে চ বিশেষতঃ |) অন্ : 
পভোগে তু সর্বণ্য ক্রীত দেহ্থানি: 

থা বৃহস্পতিঃ। সন্থিভাগ ক্র! ৃ 
প্রাপ্ত" পিত্র্য" লব্বঞ্চ রাজতঃ | 

শি 

াশীশসীসীস্পসী 

স্ 

স্কগক 

ফলিত"। বিক্রেষে টচৈব দানে চ 
যথেক্ট* স্কাবরেমপ || নারদঃ 
ভর্র। তম যদ্দতৎ ক্রিষৈ ত- 
ন্মিন্মৃতেপি ত | সা যথাকা- 
মমস্ীযাৎ দদ্যাদ। স্থাবরাদূতে 
11 &1) যমহ1 অরিভক্ত" স্থাবর" 
যত সর্বেষা মেব তন্ভবেৎ।। বি- 
ভক্ত" হ1বর" প্রাপ্ত* নান্যোদ্- 
্াোঃকদাচন।। সর্ঘেষা" সো 
দরাসোদরাণা*। স্থাবরাতিরি- 
ক্তত্ত বিভক্তাবিভক্তো দরাণা- 
মেবেত্যর্থতঃ সিদ্ধ" । তেযাৎ 
তৎ পিওদাতৃত্বন ভম্ম'তভে।- 
গ্যপার্থণপিগুদ।ত বন চংধি- 
কারাৎ। ইতি দাষতত্ব"া 
বরাদি ক্রী বসনাভবিষণ 1 
ইতি রাজনির্ধষ্টঃ | 

স্থাবির" ব্লী স্থবির! বৃদ্ধ! 
ইত্যমরঃ।) তু সপ্ততিবর্ষ 
পর“! যথা! আযোডশাক্ডতব- 

দ্বাল স্তরুণ সতত উচাভে। বঃ 
স্যাৎ সপ্ততে বগ্ধ* বরধীষান 

নবতেঃপর মিতি স্মৃতি ইতি 
ভরতঃ৭! 

স্বাবর" সি্ধে মাপ্পোতি ভূত্তযা-। স্থাসকঃ পু* চার্চিক্যৎ। ইত্য- 
হানি রুপেক্ষয। 11) সৌদা- 
ধিকে সদ সত্রীণা*স্বতন্ত্যৎ পরি 

 মরঃ।। জলাদেবু'ঘুদ"। ইতি 
যেদিনী 
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স্থিতি স্থির 
হাসু কী শারীরবল*। ষ্টাধা-| ইত কৌন্মে উপরিভাগে ১৫ 
তোঃনুপ্রত্যষেন নিপন্ন*। ইতি | অধ্যাষঃ | 
কেচিৎ॥ .. স্থিরঃ পু* দেবঃ পর্বতঃ || 

স্থাসুঃ ত্রি হিরতরঃ। ইত্যমরঃ | কার্তিকেষঃ। বৃক্ষঃ। ইতি শব- 
॥শাশ্বতঃ। ইতি ভরতঃ 11 ৃ ক্ষঃ 

॥ ইতি শ্রীভাগবতটীকাঘা" শ্রী 
ধরস্যামী ।! 

স্বিকঃ পু* কটিপ্রোথঃ। যথা ।] 
কটিপ্রোথঃ কটিপ্রৌথঃ পুলঃ 
হিকঃ স্ত্রিযা' স্ফিচা। ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী ॥ 

স্থিতঃ ত্রি প্রতিজ্ঞাতবান || উর্দু! 
) নিশ্চলঃ । ইতি ফের্রিনী |! 

স্বিতপ্রেমা পু" স্থিরতরবন্ধুঃ | 
ইতি কেচিৎ |! 

স্থিতিঃ স্ত্রী ন্যাধ্যপথস্থিতিঃ | 
তগ্পর্যাষঃ। সম্স্থা২ মর্যাদা 

৩ ধারণ! ৪! ইতি ক্ষত্রিষবর্গে 

অমরঃ | সর্স্কতিঃ ৫1 ইতি 

শব্দরভ্বীবলী | অবস্থান*। তৎ 
পর্যাাযঃ। আমা।২ আসনা ৩ 

| ইতি সঙ্কীর্ণবর্গে অমরঃ | সী 
মা। ইতি যেদিনী11%॥ দ্রব্য 
রা স্থিতি নিষেধে। যথ। 
নাস্তি ভল্ম কপালানি ন কেশী- 
নব কথঞ্চন। তৃযাক্রারক বি 
্ান। মধিতিষ্ঠে্। কদাচন |] 

 রত্বাবলী।। শনিঃ]| মোক্ষঃ। 
"ইতি মেদিনী॥ অনড়ান্। ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ)| ধববৃক্ষঃ! ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ॥ বৃষ সিণ্হ বৃশ্ি- 
ক নত্তরাশযঃ। ষথা। ্ররোথ 
সৌম্যঃ পুরুযোক্রন। চ। ওজো- 
ইথ যুগ্ম” বিষমঃ সষশ্চ॥ চর 
স্থির দ্যাত্সক নামধেষা মেষা- 
দষে। হী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাও | 
ইতি জ্যোতিস্তত্॥1৭11 তত্র 
জাতফলণ্যথা। অস্থির বিভতি 
মিত্র" চল মটনস্থলিত নিষম 
মপি চরভে। স্কিরভে তদ্বিপরী- 
ত* ক্ষেমান্বিত" দীর্ঘসূত্রঞচ |! দ্ি- 
শরীরে ত্যাগযুক্ত" কুতদ্র মুত" 
সাহিন" বিবিধচেষ্ট"। ইতি দী- 
পিক। 1ঞ1। স্িরবস্তৃণি য্থ! 
।যুদ্ধে প্রধানভটঃ ১ সাহ্ী হ 
ধর্মাঃ ৩ অবর্দঃ ৪ সন্মনঃ ৫ 1 
অস্থিরবস্তুনি যথ]। অবল! ১ 
দোলা ২ অপাঙ্গঃ ৩ যৌবন" ৪ 
দূনঃ৫ স্বামিপ্রসাদঃ ৬ হস্তি- 
কর্ণঃ৭ স্বর্ণণ৮ মৎ্স্যঃ৯ কপিঃ 



৬৪১৪ 
স্বর স্বিরফ 

০ শ্্ীঃ১১। ইতি কবিকপ্পলতা || খাধরঃ ২৩ বাশীশ্বরঃ ২৪1 ইতি 
1%]1 অপিচ। অন্ত্ছাযা খলৈঃ | ব্রিকাগডশেষঃ || 
প্রীতি? পরনারীযুসঙ্গতিঃ। প- 
ফৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি 
ধনানি চ1) অস্থির* জীবিত' 
লোকে অস্থির" ধন ঘৌবন* । 
স্থির" পুল্র দারাদ্য* ধর্ম" কী- 
্ির্যশঃ স্থির] ইতি গারুডে 
১১৫ অধ্যাষঃ 11 

স্থিরঃ ত্রি কঠিনঃ॥। নিশ্ললঃ । 

ইতি ধরণী ॥ 
স্থিরগন্ধঃ পু* চম্গকবৃক্ষঃ। ইতি 

: ব্লাজনির্ধন্টঃ॥, চিরস্কাযিমৌর 
ভষুক্তে ত্রি ॥! 

সথিরগন্ধা সতী পালা! কেতকী 
1 ইতি রাজননর্ঘন্টঃ 

স্থিরচক্রঃ পু" জিন বিশেষঃ। তৎ 
পর্ধযাষঃ। মগ্ুতীঃ ২ জ্ঞ নদর্প 
ণঃ৩ মগ ভদ্রঃ ৪ মঞ্জযেযঃ ৫ 

লমারঃ ৬ অষ্টারচক্রবা ন্ ৭ 

বজ্ধর৮ প্রজ্ঞাকাযঃ৯ বাদি 
রাট্১* নীলোৎ্গলী ১১ মহা 
রাজঃ ১২ নীলঃ১৩ আং্দূলবা- 
হনঃ ১৪ ধিযাম্পতিঃ ১৫ পূর্ব 

জিনঃ ১৬ খজী ১৭ দণ্ী১৮ 
বিভূষণঃ ১৯ বালত্রতঃ ২০ গঞ্চ 
টীরঃ ২১ সিণ্হকেলিঃ ২২ শি. 

স্থিরচ্ছদঃ পু* ভূঙ্জপজঃ। ইতি 
র্নমালা ॥ 

'ছ্িরচ্ছাষঃ পু* বৃক্ষমান্ত্র ইতি 
শব্দমাল!! ছাষাতরুঃ। ইতি 
ভ্রিকাও্ডশেষঃ 1] 

স্থিরজিহ্বঃ পু" মৎস্যঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ 

স্থিরজীবিতা স্ত্রী শাল্সলিবৃক্ষঃ! 
ইতি শব্দমাল। 1. 

স্বিরতরঃ ত্রে অতিশষস্থিরঃ ! 
তথ্পর্ধ্যাযঃ| স্থানঃ ২ স্থেষান্ 
৩। ইত্যষরঃ1 দূঢতরঃ ৪ 1 
ইতি শব্দরত্্বাবলী ॥ স্তযেঃ ৫1 
অতিস্থিরঃ ৬ স্থেষ্ঠঃ ৭1 ইতি 
হেমচন্্রঃ | 

স্থিরদ'ষ্টঃ পু* ভূজঙ্৮' ॥ বরাহা- 
কতিবিকঃ ইতি মেদিনী 1! 
ধনিঃ। ইত্যজযঃ 11 

স্থিরপত্রঃ পু» হিস্তালঃ1 ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

স্থিরপুষ্পঃ পু” চম্পকবুক্ষঃ1 ব- 
হলঃ! ইতি রাজনির্ধন্টঃ || 

স্থিরপুষ্পী পু* তিলকবৃক্ষঃ1 ইতি 
রাজনির্ধঘন্টঃ || 

[স্কিরফল। স্ত্রী হ্মাণ্তী। ইতি 



কেচিৎ 1) রাজনির্ধন্টঃ 1] 
স্বিরষতিঃ স্ত্রী নিশ্চলাবৃদ্ধিঃ | [স্থিরা স্ত্রী পৃথিবী1৷ শালপর্নী। 

যথা। হ্বিরমতি* সুমতি* কমনী-|| ইত্যমরঃ1 কাকোলী। ইতি 
যতা” দশলতা*হি নৃণামুপভো- | জটাধরঃ | শাল্মলিবৃক্ষঃ ৷ ইতি 
খিতা*! বৃষগতো। হিমগুভূ শ- | শবচন্দ্রিকা | হৈর্য্যযুক্তা স্্রীচ 
মাদিশে জুরুতিনঃ রুতিনশ্চ | স্থিরা'হিপঃ পু" হিস্তালবৃক্ষঃ! 
সুখান্যপি? ইতি কোঠীপ্রদী- | ইতি রাজন 1 
পঃ1| তদ্যুক্তে ব্রি স্থির! মতি ছিরাযুঃ পু" শাম্মলিবৃক্ষঃ| ইত্য- 
ধস্যেতি বহুব্রীহি সমাসঃ1। মরঃ1 চিরজীবিনি তরি! 

স্বিরযোনিঃ পু* ছাযাতরুঃ। ইতি স্কভ শি বৃত্যা*। ইতি কবিকল্প- 
ভূরিপ্রযোগঃ দ্রমঃ1॥ দক্ত্যাদিঃ! শি স্থৃডতি 

ভ্বিরযৌবনঃ পু" বিদ্যাধরঃ। ইতি অস্থৃভীৎ তুস্থো [ড. ৃত্যা* ব- 
ত্রিকাডশেষঃ1। চিরম্থাষিতরু- ) রণে। ইতি দূর্গাদীসঃ 
ীবস্থে ত্রি।। স্ুরী পু* স্থৌরী। ইত্যমরটাকা- 

স্কিররঙ্গ। স্ত্রী নীলী। ইতি রাজ- রর রাষমুঙ্গটঃ || 
নির্ধনটঃ 1 1 স্ত্রী গৃহস্তনত ৷ খুঁটীইতি 

স্বিররাগা স্ত্রী দারুহরিদ্রা। ইতি | ূ ও | শা । লৌহপ্রতিমা 1 
রাজনির্ধন্টঃ|। ইত্যমরঃ 1 

স্থিরপীঃ তরি স্থির! লক্ষী ধরপ্য। | স্থুমঃ পু" দীপ্তিঃ | চন্্রঃ! ইতি 
যথা? স্থিরোপাষে। হি পুরুষঃ | কেচিঙ1। 
স্থিরশ্রী রেৰব জাষতে। রক্ষিতৃ" :স্ুরঃ পু বুষঃ। ইতি সর্ণক্ষপ্ত- 
নৈব শরুোতি চপল শ্চপলা* সারোণাদিবৃত্তিঃ 1 মনৃষ্যঃ ॥ 
শ্রিষ" ইতি তিথ্যাদিতভ্বে মত ষ্টাধাতে। রৌণাদিক উরন প্রত্য- 
স্যপুরাণ*|। যেন নিষ্পমঃ। ইতি সিদ্ধান্ত 

স্থিরমাধনকঃ পু" দিন্দ্বারবৃক্ষঃ ] কৌমুদী ॥ 
। ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ ও পু” খরবৃষভবৎপুষ্টেনভা- 

স্থিরারঃ পু* শাকবৃক্ষঃ। ইতি ॥ রবাহকো। হশ্বঃ | পষ্ঠেন বহ" 



৬৪৯৬ রা 
স্ুলক  স্কুলজী 

তি পৃষ্ঠস্থ মপি বাহ মৃপচারাৎ | ছুলকঃ তরি ছ্ুলঃ1 স্ুলশব্দাৎ 
পৃষ্ঠ” তদ্বহতি ব৷ পৃষ্ঠ্যঃ ঢঘেকা-|| স্বার্থে ক প্রত্যযেন নিষ্পমঃ 1 

দ্বিতিষঃ স্কুল্যতে সণত্রিযতে পুষ্। স্ুলকঙ্্রঃ পু" বরকধান্য-। ইতি 
মনয।স্ুর!। স্থূল ৎ ক ও বৃণ্হণে । রাজনির্ধঘন্টঃ | 
সেমক্তাৎ সরো রিতি অঃ নি- ৷ স্কুলকণ! স্ত্রী স্ুলজীরকঃ। ইতি 
পাতন।ৎ লস্য রত্ব" স্কুরাপর্য/য- | রাজ নর্ধণ্টঃ1 
ণ তন্য। ইদ মিতি ঝে হৌরণ  স্কুলকণ্টকঃ পু* জালবরু রঃ 
পৃষ্ঠারোগিত ভারাদিক* তদ-| ইতি রাজনিধণ্টঃ 1! 
স্তযস্যেতি ইনি স্থৌরী স্থুরী চ। স্কুলকণ্টকিক৷ স্ত্রী শান্মলিবৃক্ষঃ 
স্বৌরীতি স্বামী। ইত্যমরটাকা-; )ইতি শব্দচন্দ্রিকা || 
যা*ভরতঃ ॥ স্থুলকণ্ট| স্ত্রী বৃহতী। ইতি 

দুল ও কঙ বৃণ্হণে। ইতি কৰি-) রাজনির্ধন্টঃ | 
কল্পদ্রমঃ॥ দীঘাঁ। উ অতুস্থু স্থুলকন্দঃ পু রক্তলশুনঃ॥ শু: 
লু বৃণহণ বৃদ্ধিঃ। ইতি দুগা-| রণঃ |! হস্তিকন্দ || মাথকন্দঃ| 

দাসঃ |! ৃ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
ুল* ত্রি উপচিতাবযব*। মোটা; স্ুলকাষ্ঠধক্ পু* বৃহতকাষ্ঠানিঃ 
ইতি ভাষা! তৎপর্যযাষঃ1 পীন" | 1 ততপর্য্যাযঃ। ক্কন্ধানলঃ ২। 
২ গীব*৩ পীবর*৪॥। জডঃ।[ ইতি জটাধরঃ || 
ইত্যমরঃ |  স্কুলকা্ঠাগ্রিঃ পু* বৃহণ্কাষ্ঠানলঃ 

ছুল* ক্রী কুট”। সমূহঃ! ইতি | | তৎ্পর্যযাষঃ| স্কন্ধাত্রিঃ ২। 
মেদিনী।। ইতি হারাবলী | 

স্কুল পু* পননঃ) ইতি রাজ- ছুলচুঃ পু" মহাচঞ্চশাকঃ | 
নির্ঘন্টঃ] ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ || 

স্ুলকঃ পু তৃণবিশেষঃ! উলু। স্ুলচাপঃ পু* তুলপরিষ্কারার্থ- 
ইতি ভাষা | যথা! সুচ্যগ্র-স্থু- | ধনুঃ। ইতি শব্দরত্রাবলী | তু. 

| লচাপ ইতি সাধুপাঠঃ | লকো দর্তে।জুর্ণাখ্য্চ খরচ্ছদঃ | 
| ইতি রত্রমাল। || 'স্ুলজীরকঃ পু* জীরকভেদঃ। 



দুলজী ৬৪১৭ টি 

কালজিরা ইতি বঙ্গভাষা 1 || স্থুলতালঃ পু” হিস্তালঃ1 ইতি 
মগ্ররেল। ইতি কলৌদ্তী ইতি চ / রাজনির্ধন্ঃ1| 
হিন্দীভাষা'! তপর্যযাযঃ | দ্ুলত্বচা স্ত্রী কাশম্মরী! ইতি 
দিব্যা ২ উপন্গঞ্চিকা ৩ কল। | রাজনির্ধন্টঃ 1 
৪ পৃ্থী ৫ স্কুলকণা ৬ পৃথ্ত ৭। স্কুলদওঃ পু” দেবনলঃ॥ ইতি 
মনোজ্ঞ।৮ জারণী ৯ জীর্)।১* | রাজনির্যন্টঃ | 
তরুণঃ ১১ সুষৰী ১২ কারবী ১৩ । স্ুলদর্ভঃ পু মুঞ্জঃ। ইতি 
পৃথ্ীক। ১৪1 অস্য গুণাঃ। কটু- | রাজনির্ধন্টঃ | 
স্ব তিক্তত্ব*। উষ্তত্ব। বাত গু- | স্কুলদল। স্ত্রী গৃহকন্যা। ইতি 
ল্মামদোষ শ্লেম্াক্সান জন্তনা- | রাজনির্ঘন্টঃ | 
শিত্ব"। জীর্ঘন্ব'। দীপনত্বঞ্ধ ৷. স্থুলনালঃ পু* দেবনলঃ। ইতি, 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ11%।। ত্রিবিধ-। রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
জীরক নাম গুণাঃ। জীরকে।  স্কুলনাসঃ পু” সুকরঃ1 ইতি: 
জরণোহজাজী কণ। স্যাদ্দীর্ঘ- | হেচ্দ্রঃ | 
জীরকঃ। ক্লষ্$জীরঃ সুগন্ধশ্ | স্কুলনাসিকঃ পু* শুকরঃ! ইতি 
তখৈবাহারশোধনঃ॥ কণাজা- | ব্রিকাগুশেযঃ| পাননাসাযুক্তে 
জীতুনুষবী কালিক। চোপকা- | ত্রি॥ 
লিকা ! গৃীক। কারবী পৃথী , স্থুলপটঃ ত্রি পীবরবস্্ুক্তঃ 1 
পৃথুঃ ু ব্োগহ্চিকা॥। উপজ- | যথা হত্বগৃহাঃ স্কুলপটা যব. 
ক্লীচ জঞ্ষী চ বৃহজ্জীরক ইত্য- | গোধুমশালিনঃ প্রলফেপি ন 
পি। জীরক ত্রিতয* বক্ষ" কটু । শীদ্তি বদি কন্য। ন বিদ্যতে ॥ 
ক"দীপনণলঘু | সণগ্রাহি পি- 1 ইতি পুরাণ" | 
৫ যী 1১২ ৫ : তুল” মেধ্য" গর্ভাশয বিশুদ্ধি- । স্ুলপউঃ পু” কার্পাসঃ । ইতি 
কঙ।ভ্রন্ন"পাচনণ্বল্য" বৃষ" | শব্দরত্ৰাবলী || 
রুচ্যৎ কফাপঃ"॥ চক্ষষ্য“পৰ- : স্ুলপ্টাকঃ পু* ছুলবস্ত্রণ। ইতি 
নায়ান গুল ছর্দযতিসারহৃৎ্ 11; শব্দরত্বাবলী॥ . 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ | স্ুলপাদঃ পু* হত্তী! ইতি শব্দ- 



৬৪১৮ 
স্কুল দুলশ। 

মাল|॥ শ্লীগদী চ 1! | জটাধরঃ ॥ 
স্ুলপুষ্পঃ পু* বকবৃক্ষঃ! ইতি! স্ুলবুক্ষফলঃ পু* মিগ্ধগিত্ীতকঃ 

রত্বমাল। 1. বা্ট্ুপঃ 31 ইতি ।ইতির [জনির্ধন্টঃ || 
রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ স্কুলবৈদেহী সী গজপিপ্ললী ৷ 

স্কুলপুষ্প। স্ত্রী পর্বতজাতাপরা- ৰ ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 

| জিত। ৷ ইতি রত্ুমাল। | স্কুলশরঃ পু" শরবিশেষঃ1 মো- 
স্কুলপুষ্পী স্ত্রী যৰতিক্তা। ইতি | টাশর ইতি ভাবা । তথ্পপর্য্যাষঃ 

রাজনির্ধণ্টঃ ॥ । মহাশরঃ ২ ফুলশাষকঃ ও 
স্ুলফলঃ পু" শা পস ইক্স্টরক£৪ ক্ষরপজ্রঃ৫ বগ্লঃ 

রাজনির্ধন্টঃ | ৬ দীর্ঘমুলক£৭। অস্যা গুণাঃ! 
স্ুলফলা স্ত্রী শণপুষ্পী। ইতি. মধ্রত্ব”! স্ুতিক্তত্ব"! কোকত্ব* 

রাজনির্ধণ্টঃ ] । কক ভাান্তি মদাপহরত্ব"। বল 
স্কলভদ্দ্রঃ পুণ শ্রুতকেবলিমাম-; বীর্ধ্যকারিত্ব"। নিত্য" সেবিত- 
জৈনভেদঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 ) শ্চেৎকিঞ্ছদবাতকরত্বপ্চ ) ইতি 

স্কুলভূত” ব্লী পঞ্ষীরুতাকাশ-; রাজনির্ধন্টঃ || 
দিতৃত”। ই ইতি বেদান্তপার? | স্কুলশাটকঃ ত্রি পীনবস্ত্রণ! মো- 

স্বুলমরিচ” ব্লী কন্ধোলণ। ইভি | টাকাপড ইতি ভাষা! তৎ- 

॥ 

। ॥ 

। 

নিশানা ্াাশ্ীিশীসপশীটীশ্শীীশিশা শি 

রাজনির্ঘণ্টঃ 1. পর্ধযাধঃ | বরাশিৎ ২] ইত্য- 
স্ুলমূল* ক্লী চাণক্যসূল"। ইতি ) মরঃ॥। বরানিঃ ৩ ইতি জটা- 

রাজনির্ষন্টঃ ॥ ধরঃ 
দূললক্ষঃ ব্রি বন্তপ্রদঃ। ইত্যমর- স্কুলশাটক৷ ৮ স্বলবস্ত্র। ই- 

টাকাধা”রাষমুঙ্গটঃ || স্থুলশ। টিকা $ত্যমরঃ1 
স্কুললক্ষ্যঃ ত্র বহুপ্রদঃ। ইত্য, স্কুলশ [াটিঃ বরাশিঃ। ইতি 

মরঃ ॥! | হেমচন্দ্রঃ 11 
স্ুলবর্তরুৎ পু* ব্রাহ্মণয্টিকা )) 
ইতি শব্দচন্দ্রিক! 1 

স্কুলবন্ধলও পু" রক্তলোধৃঃ। ইতি 

স্কুল শালিং পু" শালিধান্যভেদঃ 
| তৎপর্যযাযঃ। মহীশালিঃ ২ 

গুল ।জঃ ৩ স্কুলতগলঃ৪1 অধ্য 

| 

| 
চপ 



৬৪১৯ 
সুলাম্শা ভুলৈল। 

গুণাঃ। স্বাদৃত্ব। মধুরত্ব। শি- | স্থুলা্শা জী গন্ধপজ।। ইতি 
শিরত্ব"। পিত্তশমনত্ব«। জীর্ণ 
জ্বর দাহ জঠররুজ। শীঘৃশমন- স্থুলামুঃ পু* মহারাজচূত 
তব! । শিশনা" যূনা" জরতা* চ 

রাজনির্ধন্টঃ 1 

৪1 ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ ॥ 

হিতকরত্ব"। সদ। সেবনেনানল : স্থুলাস্যঃ পু" সর্গঃ। ইতি শব্দ- 
বল বীর্য্য কারিত্বঞ্চ। ইতি রাজ 
নির্ঘটঃ ] 

স্কুলশিরঃ ব্লী বৃহমস্তকণ। তদ 
যুক্তে ত্রি। ইতি কেচিও | 

স্লশীর্ষিকা তরী ক্ষুদ্রপিগীলিকা। 
| ইতি হেমচন্দ্রঃ || ৃহম্স্তকে 
ত্রি। শরীরাপেক্ষষ। স্কুল" শীর্ষ! 
মস্যাঃ স্কুলশীর্ষ। স্বার্থেকে স্কু 
লশী্ষকা || 

স্কুলঘট্পদঃ পু” বরেলঃ ! বো 
লতা ইতি ভাষা! ইতি ভূরি 
প্রযোগঃ।। 

স্কুলস্বন্ধঃ পু* লঙ্গচঃ। ইতি রাজ 
নির্ঘন্টঃ1! 

স্কুলহত্ত" ব্লী হস্তিতও। ইতি! 

ত্রিকাগুশেষঃ] পানভূজে তরি 
স্থুলক্ষেডঃ পু বাগ! ইতি ত্রি-। 
এ )1 | 

স্ত্রী গজগিগ্রলী ! ইতি 

এট, এর্কারুঃ। ইত 
রাজনির্ধন্টঃ 1 বৃহদেল।) ইতি 

_ -শশীশীশ্পীশীী শশী টি ্ 

শী” াশীশশীটি সা পিসী পিস পিস 

বজরম।লা ॥ ৃ 

চ' ন্্কা ॥ বৃহনূখে তরি] 

স্ুলী পু" উষ্ীঃ । ইতি কেচিৎ।! 
স্ুলৈরগুঃ পু" বৃহদেরওবৃক্ষঃ 1 

তণ্পর্ষ্যাযঃ। মহৈরওঃ ২ মহা- 
পঞ্চাগুলঃ ৩) অস্য গুণাঃ।স্থু- 
লৈরপ্ডো গুধাঢযঃ স্যাদ্্রপ বীর্ধ্য 
বিপক্তিষ! ইতি রাজ নর্ঘণ্ট:! 
লৈলা স্ত্রী এলাবিশেষঃ। বড- 
এলাচি ইতি ভাষা? তণ্পর্ধ্যা- 
বঃ1 বৃহদেল। ২ ত্রিপুটা ৩ 
ব্রিদিবোজ্ভবা ৪ অ্রভী ত্বক ৫ 
মহৈল। ৩ গ্থী ৭ কন্যা ৮ 

জমারিক! ৯ কাষস্তা ১৮ গো- 
পুটা ১১ ভটদ্রল। ১২ কান্ত। ১৩ 
ঘৃতাটীগর্তনন্তবা ১৪ ইন্দ্রানী 
১৫ দিব্যগন্ধ। ১৬ এন্দ্রী ১৭1 
এলাদ্বষগুণাঃ। শীতলত্বৎ [ 
তিক্তত্ব”। উক্ধত্ব্ণ। গদি! 
পিন্তার্তি ককাগহত্বণ। হৃত্রাগ 

মলার্ভ বস্তিকারিত্ব” | পু 
নাশিত্ব”! অত্র স্বিরাষ। গুথা- 

ঢ্যত্বঞ্চ॥ স্তলৈল। গুণাঃ। রো 



৬৪২৬. 

্বীশেষ 
চনত্ব"। তীক্ষত্ব*। লঘুত্বৎ। উ 
বত্ব”। কক পিত্ত হলাম বিষ- 
বস্ত্যাস্য শিরোরুপ্বমি কাস না 
শিত্ব্চ! ইতি রাজনির্ধপ্টঃ ॥ 

স্ুলোচ্চষঃ 

গজানা* যধ্যমগতিঃ | অমাক- 
ল্য"! বরওঃ1 ইতি মেদ্িনী|। 
হস্তিদত্তরন্ধ"। ইতিশবমাল। |! 

স্বেযঃ পু* বিবাদপক্ষস্যনির্ণেতা | 
| পুরোহিতঃ। ইতি মেদিনী |] 
স্বিরতরে ত্রি। ইতি হেমচন্দ্রঃ। 

স্থেঘান্ ব্রি ভিরতরঃ। ইত্যদরঃ 
| শাশ্বতঃ। ইতি ভরতঃ 

স্থে্ঠঃ ত্রি অতিষ্থিরঃ। ইতি হেম- 
চক্্রঃ | 

স্থৈরয্য" ব্লী ভিরত্বণ। গত্রস্স্য।, 
ক্রানা* ছ্ৈ্ধ্য" চতুর্থে মামি ভ 
বতি। ইতি সুখবোধঃ1। 

স্থোরী পু" ভারবাহকা শব 
তরতদ্বিবপকোধঃ 1 

স্রৌণেষ* ক্রী গ্রন্থিপর্ণনামক, 
গন্ধদ্রব্যৎ। গাঠিষাল। ইতি ভা 
বা। ইত্যমরঃ।। অথ গ্রস্থিপর্ণ 
স্যৈবভেদঃ। ঈষত্সুগন্ধি সত 
ণেষ* থুনের ইতি লোকে। স্ৌ, 
ণেষক" “বহি বহ" শুকবহর্চ 
সবুর শীর্ঘ' রোম শুক" চাপি; 

পু" গঞ্ডোপলঃ ॥ 

৫1 ইতি | 

'কানিন 
হোণেষ 

_ শুকপুঙগ* শুকচ্ছদ*। স্ৌখে- 
যক* কটু শ্বাদু তিক্ত" নিপ্ধণ ত্রি- 
দোষনৃত। মেধা শুক্রকর" ত্য" 
রক্ষে। হশ্রী স্বর জন্তজিৎ্ হস্তি 
ঈষ্ঠাসু তৃট দাহ দৌন্ধ্য তিল- 
কালকান্। অথগ্রন্থিপর্ণ স্যৈ 
বভেদে। ভণ্তিউর ইতি নেগা- 
দেশে ভবতি 0 নিশাচরে। 

ধনহরঃ কিতবে। গণহাসকঃ 1 
রোচকো মধুর স্িক্তঃ কটুঃ পা" 
কে কটু ল্ঘুঃ। তীক্ষে। হদ্যো 
হিদে। হস্তি ষ্ঠ কণ্ড কফানি- 
লান্।। রক্ষো হগ্কী সেদ মেদে। 
২সুভ* গন্ধ বিষ ত্রথান্। ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ 17 | 

স্বোগেষক* ক্রী স্ুগন্বদ্রব্যভেদঃ 
৷ থুনির ইতি হিন্দীভ বা তত 
পর্ধযাযঃ। বর্হিশিখ ২ শুকচ্ছ- 
দ" ৩ মযুরচুড*৪ শুকপুচ্ছক" ৫ 

বিকীর্ঘরোম ৬ কীরবর্ণক*ণ কি. 
কীর্দম“ন্ঞ" ৮ হরিত*৯। অস্য 
গুণাঃ। কফ বাঁতনাশিত্ব। জুগ- 
দবিত্ব' কটুত্ব*। তিক্তত্ব"। পিত্ত 
প্রকোপ শমনত্ব"। বল পুফি 
বিবর্ধনত্বঞ্চ ৷ ইতি রাজনির্ধন্টঃ 
0 ভাবপ্রকাশোক্ত গুণপর্্যা 
যৌ'পূর্বে(ক্তশবে দ্রধ$বেট ॥ 



৬৪২১ 
ন্নপিত 

৫ ষ্হ। গৃষ্ঠযঃ ২1 ইত্যমরঃ ॥। 

হ্ৌরা . পু* খরবৃষভবৎ পৃষ্ঠেন | হত ॥র 

ভার [হকোহশ্বঃ তত্পর্য্যা-। ক্ববঃ পু" স্ব! ক্ষরণ” ইত্য- 

মগ 8 

দ্বে খর বৃষভবৎ পৃষ্ঠেন ভার-। স্সা' স্ত্রী সাষূঃ) ইতি হেমচন্দরঃ11 
বাহকে হশ্থে। ৃষ্ঠেন বহতি। ম্বাতঃ তরি কৃতম্নানঃ | যথা ৷ 

পৃষ্ঠস্থ মপি বাহ মুপচারাঙ ত-. 
: ঘহতি রা গৃষ্ঠযঃ টথ্েকাদিতি ষঃ 
। স্ুল্যতে সপররিযতে পৃষ্ঠ মনযা 
সুরা স্থুল « ক উ বৃণ্হণে সেম- 
কতা সরে। রিতি অঃ নিপাত 
নাত লস্য রত্ব" সুর পর্্যঘণ* 
ত্য ইদ মিতি ষে স্থৌর" পৃ ূ  
ঠারোগিতভারাদিক* তাত্ত্য- 
স্যেতি ইনি স্বৌরীস্কুরীচ স্ট্ৌ-। র 
রীতি স্বামী! ইতি ভরতঃ) 

স্ইৌলশীর্ষঃ ত্রি বৃহন্মস্তকবুক্তঃ1; 
ইতি কেচিৎ | | 

সৌল্য* ত্রি স্ুলতা। স্কুলস্য-. 
ভাব ইত্যর্থে ব্য প্রত্যষেন নি- | 
স্পন্ন* 1! 

মপন* ক্রী বান”! যথা। পুজ | 
নাৎ ন্রপনৎশ্রেস্ট*স্পনাত্তপণ* | 
স্থৃত”! তপণান্মা"সদানন্ত মহি- | 
ষাজ নিপাতন-।]। ইতি দুর্গোঞচ ৃ 

সবপ্রকরণে তিথ্যাদিতন্, ]] 
নপিতঃ ত্রি ক্তক্নানঃ1] বাধা 

তোঃ ঞ্েরুতে গনি আকারস্য | 

রা 
র 

স্বাতো৷ হধিকারী ভবতি দৈবে 
পৈত্রে চ কর্ম্মণি! অন্সতস্য ক্রি- 
যাঃ সর্থ। ভবস্তি হি যতো ইফ- 
লাঃ।। প্রাতঃ সমাচরে্ আান 
মতে! নিত্য মতক্দ্রিতঃ॥ ইতি 
প্রাফশ্চিত্ততত্্" ॥ 

সংতকঃ পু* আগ্নুতত্রতী। ইত্য- 
মরঃ11 দে সমাগু বেদাধ্যযনে 
ন্নান্্পীলে শ্বাত" স্নান" শীল- 
মস্য! াতকঃ বিকার ম'ঘেতি- 
কঃ! আপ্রুত* স্নান” তত্র ব্রতী 
নিত্য ধী? স। গ্রৃত্যা" ভাবে 

স্তঃ আপ্রবত্রতীতি চিৎ পাঠঃ 
। ব্রন্মচর্ধ্য" ত্যন্ত্যা যো? গৃহাত- 

ম"গতঃ সম্াতকৃঃ সমাপ্ত 

বেদাধ্যযনে। ষঃক্নশীলঃ আ- 
শ্রমাস্তর" ন গতঃ সোপি স্নাত- 

কঃ! মাতক জ্সিবিধঃ | ত্রঙ্গচ- 

ধ্যাচরণস্য যঃ শাস্্রবোধিতে। 

ইবধিঃ তাবদেদমুপা স্যাসমাপ্ত- 
বেদ এবাশমাস্তর" গতো যঃস 
ব্রতম্নাতকঃ! বেদ মধীত্য গুরু 



২৬৪২২ 
নান 

 সঙ্গিধো বেদাত্যাস* যঃ করো" | 
ভিষ বিদ্যা্াতফ্ঃ | পালিত 
 জম্যগ্ৃতঃ প্রাপ্তবেদো যো ছি 
 ভীষাশ্রম গতঃ স উভবন্গাত- 
 কঃ1 ইতি টীকান্তরে! ইতি 
ভুত 11 

তথ্পর্য্যাযঃ! আপ্লাবঃ ২ আ- 
প্লবঃ ৩1 ইত্যমরঃ।! অভিষে- 
কঃ৪1 ইতি শব্দরত্বাবলী || উ-। 
পম্পর্শন" € অবন*৬ সর্জন, প্ 
। ইতি জটাধরঃ | তদনূকল্স? 

| 

] 

দ্নান* ক্রী মজ্জন*। অবগাহনণ। 

প্তবিধঃ | মান্ত্র১ ভৌম* ২ 
আগ্নেষ"৩ বাষব্য*৪ দিব্য" 
বারুণ” ৬ ঘানম*৭। এতেষা* | 
বিবরণ গশ্চাৎ স্ফুটা ভবিষ্যতি | 
1%1 অস্য গুণাঃ। স্নানণ্পবিভ্র | 
মাযুন্য" শ্রম স্বেদ মলাপহণ। 
শরীর বলসন্ধান" কেশ্য মৌজ, 
স্কর পর“ উদ্টাযুনাধঃ কা 
যস্য পরিষেকে।বলাবহঃ। তে-] 
নৈব ভূন্ভমাঙ্গম্য বলরুৎ কেশ; 
চক্ষযোঃ॥ বিনিহন্তি শিরঃন্স।- 
ন* তৃষা তান্বাস্য শোষখ*। ], 

নলোক্চ পীডকা কু শিরো । 
রোগা*শ্চ পৈস্ভিকান্]। মধু 

 কামলকৈঃ ল্গান" পিল্তত্র” তি 

মন 

মিরাগহ*1 আন বচা ঘনৈ 
রিট" গ্েক্সম্স” তিমিরাপহ" 1. 
স্নান" ককষ্ঃতিলৈ শ্চাঁপি চক্ষ্ষ্য 
মনিলাপহ"। অন্নাতদ্য শরী- 
রস্য উদ্মা লর্বাঙ্গগোচর£1 সা- 
নেনৈকত্ব মাধাতি তেন দীপ্য- 
তিপারকঃ1 মান মর্দিতনেত্রা- 
ল্য কর্ণরোগাতিসারিষৃ 1 আ'- 
প্লান পীনসাজীর্ণ ভূক্তবৎস্ু চ 
গহিত*ন দৌরগন্ধ্যৎ গৌরব* কু, 
কচ্ছ* মল মরোচক*॥ স্বেদ" বী. 
ভতৎ্সতা* হন্তি শরীর গরিঘার্জ- 

ন্" 1 ইতি রাজবল্লভঃ1)ঞ& 1 অথ 
স্বান বিধিঃ। দক্ষঃ। চতৃর্থে চ ত- 
থা ভাগে ন্সানার্থ" মুদ মাহরেৎ 
তিল পুষ্প শাদীনি স্নানঞ্চা- 

কাত্রমে জলে 1) জর্ধ্যাদিতিশেষঃ 
1 তথা চ। অন্গাত্ব 2াগ্যহৃত্বা চ 

৷ ভুঙ্ছে ইদত্ব। চ যো নরঃ। দেবা- 
দীন মৃণী ভূত্বা৷ নরক" প্রতিগ- 

দ্যতে 11% 1] অথ-্নানণ। দক্ষঃ! 
অন্মাত্বা নাচরেৎ কর্ম জপ হো- 
মাদিকিঞ্চন। লাল। স্বেদ স্যা- 
বীর্ণ; শষনাদুখিতঃ পুযান | অ- 
তান্ত মলিনঃ কাধে! নবচ্ছিদ্র স- 
মন্বিতঃ। আবত্যেব দিবা রাত্রৌ 
প্রাতঃ সান" বিশোধন] প্রাতঃ 



নন 

জান" প্রশ'সত্তি দুটাদৃটকল* | 
| ছি তৎ৭ সর্ব মর্থতি পৃতাতযা 

প্রাতঃমাধী জপাদিক*|! অজ্ঞা- 
নাৎ যদি বা মোহাৎ রাত দু 
্চরিত' কত*। প্রাতঃসসানেন 
তৎ সর্ব” শোধযন্তি দ্বিজাতষঃ || 
দুট*মলাপকর্ষাদি অদৃ* প্রত্য 
বাষপরীহারাদি! প্রাতঃ সূর্য্য: 
ঘষা প্রাককালঃ1 প্রাতঃমাষ্য 
'রুণ কিরগ্রস্তা" প্রাচী মবলোক্য 
ম্বাযাৎ্। ইতি বিষ্তক্তেঃ 011) 
প্রাতচন্নানে মধ্যাত্মানধন্মাতি- 

৬৪২৩ 

দেশ মাহ কাত্যাষনঃ। ষথাহণি 
তথ গ্রাভ নিত্য মাযাদনাত্য়ঃ। 
। দত্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদো গে. 
হেচেত্ত দমন্ত্রবৎ 1 যথ। তথেতি- 

কর্তব্যতয]। সাচ! আচরেদুষ- 
্ সান" ত্যেৎ্ দেব মানুষান 
ইতি জাবাল্যক্তা বৈদিকে 
রম ণিবাম্হস্তে বহুতর দান 
দক্ষিণেন গবিত্র* ধারযে্। মা. 
কঁণ্ডেষঃ | সর্বকাল" ভিলৈঃন্মা 

পথ্য, ব্যাসো হত্রবীন্সনিঃ। জ 
কামঃ সর্দদা আন" দ্রবীতামল-। 

ূ 

ৃ 
| 

কৈর্নরঃ | সপ্তনী" নবমীধৈৰৈ | 
পর্বকালগ্ক বজ্জযেত|ফ। বিষুধ-| 

ম্দোততরে। ত্বরা ক্রোধৌতথাব 1 

নান 

জ্ঞ দেববর্মানি পণ্তিতৈঃ ই 
ক্লাপঃ পষ শচৈব তাূল* ফল 
মৌষধ*]। ভক্ষধিত্বা তু জর 
মান দানাদিকাঃ ক্রিষাঃ! ভবি- 
য্যোত্রে !ন্নাতুস্ত বরুণ স্তেজে। 
জুহ্বতো। হিঃ শ্রিষ" হরেছু। ভু 
গ্রানস্য যম সত্ জ্ত্মান্ন ব্যাহ- 
রেজিযু | ্নাতৃঃ ন্নান* হর্বতঃ1 ন- 
ব্যাহরে ন কথযেও|।ঞ্র1| অ- 
শুচে রবগাহনানস্তরণ স্বান মাহ 
যোগিযাজ্ঞবন্্যঃ1 তৃষ্ী মেবা- 
বগাহেত বদ। স্যাদণুটি নরঃ | 

আচম্য ভূ ততঃ পশ্চাৎ সন্ৎ 

বিধিবদাচরে্ ॥ বামনপুরাণ”! 
নাভিমাত্রজলে গন্ধ কৃত্ব। কেশা- 
ন্ দ্বিধ! দ্বিজঃ1 নিরুধ্য কণেঁ 

নাসাঞ্চ ত্রিঃকুত্বে। মজ্জন" ভতঃ 

॥ তত্রৈব বৃদ্ধযাজ্ঞবস্ক্যঃ | সৌ- 
তসা” সম্মুখ মজ্জেও যত্তরাপঃ 
প্রবহস্তি বৈ স্থাবরেষু গৃছে চৈব 
সর্যযসঘুখ আপ্নবে | হারীতঃ 
। নাতুরে ন ভূত ন জীর্ণবাস! 
ন বহবাস। ন নগ্পো নাশ নান নাব- 
শকথিকে। নালঙ্কৃতো নাজন্" 
নাক্জঞাতে জলে নাঞ্গলে নাশুচৌ 
ন প্রভৃতজলে ন নাভে রল্পজলে 
ন চত্বরে নোপদ্ারে নে। মন্ধ্যাং ঙ 



যা ন নিশাযা" 

৬৪২৪ 
নাম 

যাদিতি 1 

চত্বরে কাকাদি বলিস্থলে ইতি 
শ্রীদত্তঃ! উপদ্ধারে ঘ্বারমমীপে ]. 
অত্রৈকেন মুনিনা নগ্ন বহুবাসসো | 
নিষেধ বিধানাৎ ম্নানে ছ্বিবাস- 
সএবাধিকারঃ প্রতীষতে 11 
একবস্্র নে দোষ মাহ সমুদ্র; 
করক্লৃত ভাব্যে গৌতমঃ। এক-। 
বস্ত্রেণ যৎ স্নান” শচ্যা বিদ্বেন- | 

চৈবহি। স্সাতস্ত ন নভবেত শুদ্ধ: 
শ্রিষা চ পরিহীযতে 1 অতএব 
ন্বান" তর্পণ পর্য্যন্ত" জর্ষ্যাদেকে, 
নবাসসা। ইতি ঘদি সমূল” তদ! 
প্রেততর্পবপর মিতি! অব্রৈক- 
বস্ত্রা জ্ঞাতয ইত্যাদিন। একবস্তত্ব 
বিধানাৎ্ড। একেন একজাতীষে- 
ন ইতি বাচস্পতিমিশ্রঃ) যেন 
বাশল। মান" ক্লুত"ৎ জলহস্য তে- 

নৈৰ তর্গণ। ইতি ক্কত্যতন্ত্ার্ণবঃ 
)নচ। সানশাট্যান্ত দাতব্য মৃদ 
স্তিমে। বিশুদ্ধযে । জলমধ্যে 
তু যহ কশ্ি দ্বিজাতি জর্জানদু- 
বলঃ॥ নিষ্পীডযতি তদন্ত ্লান' 
তস্য বৃথা ভবে ন্নানশাট্যা 
মিতি তদ্বস্্র মিতি একবচন নি- 

দেশেন চ স্নানে হপ্যেকবস্্ত্ 
মিতি বাচ্য" অত্র বিশুধ্ধষে কি 

মন 

ভিধানেন ধোধুত বস্ত্রস্যৈব মৃ- 
জষেণ রক্ষালন* ম তৃত্তরীষস্য 
এতদর্ঘ মেকবচন*। অতএব মৃ- 
জযেণাধরীযবস্ত্র" প্রক্মাল্য ইত্যা- 

৷ ক্রিকচিস্তামণিও। বশিষ্ঠবচনস্যৈ- 
কবাক্যতয। ক্মাতে। নাঙ্জানি নি- 
মৃজ্যাৎ স্ানশাট্যা ন পাণিনা 1 
ইতি বিঝুপুরাণীষেনাধরীযধ- 
স্তেণৈৰ গাত্রমাজন" নিষিধ্যতে! 
এতেন নিম্পীড্য স্নানবস্ত্ব মিতি 
কাত্যাযনবচনে একত্ব মবিবক্ষিত 
মিতি নিরস্ত"! অতএব সর্বত্রৈক- 
ত্বনির্দেশঃ। শিষ্টানা মাচারো- 
পি তথেতি 1 নাজসু মিতি 
পুনঃ পুনঃ সান নিষেধঃ রাগ- 
প্রাপ্তন্নানবিষযে। দৃষ্টার্থকত্বাৎ, 
1 এবঞ্চেকস্মিন্ দিনে নান! তী- 
াদিনিমিততপ্রাপ্ত সান (বৃত্তি তঁ ভ- 

ৰত্যেব বৈধত্বাু। অত্রাপি তন্্ 
প্রসঙ্গযোঃ সত্বে সরুূদেবেভি 

|] আতৃর* প্রতি জাবালঃ 1 
অশিরস্ক* ভবেৎ স্সান" ্ানা- 
শক্তৌ তু কর্মিণা"। আ দ্রণব। 
সসা বাপি দৈহিক" মার্জন" ৃ 
|| কর্মিণা"। শিরকসাতস্ত জবী্তি 
দৈব*পৈত্র মথাপি ব11 ইতি মা- 
করণ্ডেষপুরাণোন্ত কন্মচিকীযুণা 



৬৪২৫ 
সান 

1 মার্জন মিহ প্রোগ্থন”। যোগি 
যাজ্ভবন্ধ্যঃ | অসানর্থ্যাচ্ছরী- 
রম্য কালশক্জ্যাদ্যপেক্ষযা। ম 

স্্রন্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদিচ্ছত্তি 
স্ুরষঃ 0 মান্ত্র" ভে।ষ তথাশ্নে 

য* বাষব্য* দিব্য মেব চ) বারু- 
এ" মানসঞ্ৈব সপ্তক্সান" প্রকী; 
তিতা] আপোহিষ্ঠেতি বৈ মান্ত্' 
মৃদালম্তত্ত পার্থিব”! আগ্নেষ* 
ত্মন| মান” বাষব্যৎ গোরজীঃ 
স্মৃত*1 যু সাতপবর্ষেণ স্নান 
তদ্দিব্য মৃচ্যতে। বারুণঞ্চ বগা 

হাঞ্চ মানস বিষ্ুচিস্তন”। সম 
স্ত" সান নুদ্ি' ন্্নানক্রমে 
ণতূ। কালদোষাদসামর্থ্যাৎ 

সর্ব" তস্য ফলণ স্মৃত*।॥ আপো 
হিষ্ঠেতি আপোহিষ্ঠাদি খকত্রয 
মত্র বিবক্ষিত"। এবঞ্চ 1 কালদো- 
যাদসামর্থযাৎ ন শক্তি যদা 
স্তসি। তদ। জ্ঞাত্বা। তু খষিভি ম 
ন্মৈজক্ন্ত ম'জনগা! শন আপ: 
স্তদ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঘঘর্ষণণ 
এভি শ্চতুর্ভি খগ্রাত্রৈ মর্ত্ব ান 
মুদা্ৃতণ।! ইতি যোগিষ।জ্ঞব 
হ্কীষ" যম্সপ্রক্স নান্তর" তন প্র; 
ধান্যখ্যাপনাধ অতএব পিতৃদ্রষৈ 
তাষা” সন্ধ্যাতঃ পুর্ব" তল(খত”। 

সকল 

১1 

আসান 
মৃদালত্তস্ত গঙ্গাদি মুত্তিক! তিল- 
কৰপঃ ) ভন্মনা স'স্কৃতভস্মন। 
ইতি ছন্দোগাত্িকঃ" অবগাহা* 
মন্ত্াদ্যঙ্গ শুন্যাবগাহনমাত্র" বি- 
বক্ষিত* অতো মৃখ্যাবগাহনৰপ 
ন্নানানুকল্পত্ব মপুক্ত”। কালদৌ- 
যো অতিবৃষ্ট্যাদিঃ! অসামর্য* 
শরীরাপাটবহেতুঃ ৷ জলস্য স্বপ্প- 
ত্বেন সম্পূর্ণ বারুণসস।নবিধি কা 
লাযষো নথ স্বেতি ৷ এতন্সুলক* 
গেহে চেভতদমন্গবদিতি ছন্দোগ- 
পরিশিষ্টীৰ* পৃর্থোক্তু" অন্যথা 
মূলভূত শ্রত্যন্তর কল্পনাপত্তে 
% ॥ সামর্থ ারানিরাদি 

সমন্ত্রকক্সান মাহ পরাশরভাষ্যে 
ব্যাসঃ। শীতা স্ূপো নিষেব্যোফ্। 
মন্ত্র সন্ভারম“স্কৃতাঃ। গেহেপি শ- 
স্যতে স'ন* তদ্ধীন মফলণ স্মৃতণ 
)1% |! পদ্মপুরাণ। নৈর্মল্যৎভা- 
বশুদ্ধিশ্চ বিন। স্সান” ন জাষ- 
তে।। তস্মান্মনোবিশুদ্ধার্থ, মান 
মাদৌ বিবীযতে! অনুদ্ধৃতৈ রু- 
দ্বতৈর্ব। জলৈঃ স্নান" সদাচরেও, 
| তীর্থ” প্রকল্পষেদ্িদ্বান মূলম- 
স্তরেণ মন্ত্রবিৎ ! নমো! নারাযণা- 
যেতি মলমন্ত্ নর 1 দর্ভ- 

চি 

গাথিস্ত বাধন। আচান্তঃ প্রযতঃ 



হা 
আসান 

শুচিঃ। চত্হস্তসমা যুক্ত 
রম” সমস্ততঃ | ১ 
হেদ্াঙ্গা" এভি মন্ত্রে বিচক্ষণ: | 

বিষ্টোঃ পাদপ্রসূতালি বৈষ্ণবী। 
বিঝুপুজিতা। পাহি ন স্তেনন 
ভস্মাদাজন্ম মরণান্তিকাৎ্থ ॥7 
তিস্ঃ কোট্যে। হর্ঘকোটী চ তী- ্ 

ানা”বাষু রত্রবীৎচ। দিবি ভূব্য ৰ 
তরীক্ষেচ তানিতে সন্তিজা কৰি র 
11 নন্দিশীত্যেব তে না দেবেছু। 
নলিনীতি চ। বৃন্দ] পৃথী চ সু- | 
ভগ। বিশ্বকাষ! শিব। সিত। ্ 
বিদ্যাধরী জু প্রদন্ন। তথা লোক. ৰ 
গ্রনাদিনী। ক্ষমা চ জা ক্রখী | ৃ 
টৈব শান্তা শান্কিপ্রবাষিনী | | 
এতাঁনি পুণ্যনামানি শানকালে ৰ 
প্রবীর্ভঘেত! ভব সন্সিহিত। ূ 
তত্র গঙ্গ। ভ্রিগথগা মিনী | শপ্তব।- 

রাভিজ-প্তুন করন্ৎ পুটযোজি | 

ত*। দূদ্রি দদ্যাৎ জল”ভ্যস্ত্রি। 
স্তৃঃ গঞ্চ সপ্ত বা! শান” জ- | 
র্্য নূন তদ্বৎ্ আঁমন্ত্য 5 বিচক্ষ- 

শর 
্্ 

| 

একা রথক্ঞান্তে বি) 
বঃক্রান্তে বনুন্ধরে । মুদ্তেকে জ; 
মেগা” যয দিত" কুতিৎ 1 | 

উদ্দুতাসি বরহেএ কুষ্ধেন শত র্ | 

বাহুন11 আক্রুহা ময় গাত্র। অর্থ, ৃ 

সান 

গাপতপ্রমোচষ | নম স্তে ্তসর্বভূ 
তান।” প্রভবারিণি সুত্রতে! 1 
নমো নারাষণাষ ইত্যস্টাক্ষরবূপ 
মূলমন্ত্র চতুরসূ* চতুক্ষোণকূপ" 
সনন্ততঃ সর্থদক্ষ চতৃহ স্ত*জলণ, 
প্রতিদিক্ষ হস্তসাত্রেণ ব্যবচ্ছিদয 
তীর্থ, প্রকল্পযেৎ! বিততে মদ্যা- 
দিজলে মানন্থান* পরিচ্ছিন্দ্যাৎ, 
। তত্র এ 1 পাদ ইত্যাদিন। 

শাত্তিপ্রদাধিনীতান্তেন মন্্বেধ। 
শঙ্গ। গর হযেণ্। অগুবারাভি- 

জপ্তেতে 
নমঃ 

মে 

সি 

নেভি অপ্তবার।ভিজ-প্তন 
নারাষথাষেতি মন্ধেণাভি- 

স্বতিশেষঃ! একবচন নির্দে- 

শা তপ্য মুলমন্থতোক্জ্যা চ অন 
ত্রাপি বিনিযোগে। | হবগম্যতে 1 
ততশ্চ সগ্তবারপঠিত লারাষণ- 
মন্ত্রেণ জল মভিমন্ত, করযুগেন 
ভিবারাদি মূ. র্ ক্ষেপে | তত- 

শ্চাখক্রান্ত ইতি মন্্রাভ্যা*তছি- 
_ তিজপ্তাভ্যা"। মু'ন্তকাঃ সপ্ত ন 

গ্রাহ্থা বল্মীকে ঘুষিকোত্করে ! 
অন্তর্জলে শ্মশানে চ বুক্ষমূলে 

 সুরালযে॥ পর্ন বশিক্টে চ 
। শ্রেঘস্কাদৈঃ সদা নরৈঃ 1 ইতি 
৷ দক্ষপ্রতিষদ্ধেতরা” মৃদ মামস্ত্য 

তযা যদ! শিরঃগ্রভৃত্যালভ্যানূ- 



৬৪২৭ 
সান 

ভতৈ রুদ্ৃতৈ ব। জলৈঃ শিরঃ প্র | 
ভূত্যজক্ষালন মবগাহনবপপ্র- 
ধান" বারুণস্নান* সমাচরেদিতি 
পুর্বোক্তেনান্থযঃ। মৃদগ্রহণ মন্ত্র 
প্রভবারিণি ইতি প্রভব মৃৎ্পাত্ত তত 

মর্তৃ" প্রাপযিতৃ* শীলমস্যা ভৎ, 
সন্বোধন মিদণ! অবগাহনন্ত্ চ- ৃ 
সঃ কর্ণ নাসিকা। মজুলীভি রা. 

ৰ 
ছাদ র্য্যাৎ! অঙ্গুলীভিঃ পি- 
খাষৈব” শ্রোত্র দুঙনাসিকা মুখণ। 
। নিদজ্ভেত প্রতি সি পঠে 
দরঘমর্ষণণ1। ইতি সমদ্রকর ধূতাৎ | 
? অত্রানুদ্ূতে বারব্রয মেবাব- 

গাহনণ গ্র/গুক্ত বামনপুরাণাৎ্। | 
'এষ বিধিঃ পৌরাণিকত্বা সর্বশ।- | 
খিসাধারণঃ। বেদমন্ত্র রহিতত্বা | 
দনবীতবেদানা মপি সর্ব থাদর- 1 
ণীযঃ 1%]। মত্স্যপুরাণণ। নদ্যাঁৎ 
প্রত্েকশঃসানে ভবেক্ষোদান-। 
জ” ফল" গোপ্রদানৈশ্চ দশ | 
ভি স্তাসা* পুথান্ত সঙ্গমে ॥ বশি ] 
৫! যোনেন বিধিন। ম্াতি যত্র | 
তত্রাস্তমি দ্বিজ। সতীর্থকল না-। 
প্লোতি তীর্ঘে ত দ্বিগুণ” ফল“)! 
অনেন তীর্থ [বাহনাদিনা। অ- 
তো গঙ্জায। মপ্যাবাহন” জর্বত্তি 
শিষটাত। অত্রচ। মাঘ সপ্তম্যাদি। 

সান 
নিমিত্তক তীর্থবিশেষ নিমিত্তক 
মন্ত্রপাঠস্ত মৃদালস্তনানন্তর* কা- 
বর্যঃ। আগন্তকান। মস্তে হভিনি- 
বেশ ইতি ন্যাাণ্ড1 এব গঙ্গা- 
যাণবিশেষ মন্ত্রানস্তর নেব দশহ- 
রাদিমন্ত্রাঃ পাঠ্য ৪1 তত্র গঙ্জাষা" 
বিশেষমন্ত্রৌ বিদ্যাকরধৃতৌ। বি- 
ঝ্পাদার্ধ্যসম্তূতে গঙ্গে ত্রিপথ- 
গামিনি 1 ধর্দা্রবীতি বিখ্যাতে 
পাপ”মে হর জাহুবি। অরদ্ধষা 
ভক্তিসম্পন্ধে শ্ীমাত দেঁবি জা- 
কবি । অযৃতেনাস্থুনা দেবি ভা- 

গীরথি পুনীহি মাণ]1ঞ।। গো 
বিন্দদ্বাদশ্যাৎ স্নানে গঙ্গায।ৎ 
পদ্দপুরাণীষে। মন্বঃ! মহাপাতক 
মণ্জ্ঞানি যানি পাঁপানি সন্ভি মে 
1 গোবিন্দদ্বাদশী” প্রাপ্য তানি- 
মে হর জাতুবি 1%]গজাসাগর- 
সঙ্গমে মন্ত্রঃ॥ তব" দেব সরিতা* 
নাথ ত্ব"দেৰি সরিতান্বরে! উভ- 
ষোঃ সঙ্গমে স্সাস্ব। ুগচা মি দরি- 
তানিবৈ জজ] লে ীহিত্যন্নানে 
ত মন্ত্র! ব্রদ্ধপুজ মহাভাগ শা- 
স্তনোঃ জলনন্দন! অমোঘাগ- 
ভঁনণ্ভূত পাপ* লৌহিত্য মে হর 
সহ করতোযানস নমন্্র। কর 

তোষে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ছেজু 



৬৪২৮ 
সান 

বিশ্রুতে। পৌগান্ প্লাবযসে নি. 
ত্য"গাপৎ হর করোভ্ডবে কচ) 

বিষ্বুঃ। সাতঃ শিরে। নাবধুনেৎ ূ 
নান্গেত্য স্তোষ মুদ্ধরেৎ। নতৈ-: 
ল"বা সংস্পুশেৎ নাপ্রোক্ষিত" 

পূর্বধৃত" বাসে | বিভূষা | স্নাত 
এব মোষটীযে৷ ধৌতে বামদী বি-. 
ভ্যাঁৎ ন শ্লেস্হাস্তজ পতিতৈঃ 

সহ সস্ত।ষণ” জর্ধ্যাৎ ইতি । না- 
ত্য স্তোষ মুদ্ধরেদিতি স্নান. 
শাটা পাণিভ্যা* প্রণীযণ। ম্সা- 
তে! নাঙ্গানি নিসৃজ্যাৎ স্নান: 
শাট্যা ন পাণিন|। ইতি বিষ 
বচনাৎ। অত্র বামোস্তর ধার 
ণাণ প্রাকরুত তৈলস্পর্শনিষে- 
ধঃ প্রতীষতে ; শির মাতত্ত তৈ 
লেন নাজ" কিঞিদ্পল্পৃশশেৎ ৷ 
ইতি মনুবচন মেতত্পরণ 1) 1] 

যাজ্ঞবন্্যঃ) ব্রক্ষ ক্ষত্র বিশা মে-; 
বমন্ত্রবৎ সান মিষ্যতে। তৃষ্তী 
মেব হি শুদ্দরল্য সনমস্কারক" মত, 

| অগম্যাগমন।ৎ ভ্তেযাৎ্ পা 
পিভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ্থ। রহস্য 
চরিতাৎ পাপা মুচ্যতে সান 
মাচরন্॥ প্রকর্তু নমমর্থ শ্চে 
জুহোতি যজতি ক্রিযাঃ 5 গান | 

ধ্যান জপৈ দনৈ রাত্মন* শো- 

» পো ৮৩ শাপ্ট শশী টিটি 

2222 শা 

০ পাশাপাশি সী শী 

শপ শিপ তাত প শীাশি ৮ শ্পীশীস্পীশাশী বিশ 

.._ ২ শী শশী শশা শিস্পীপপপপপ্প্ পপ শা শশ্প্পিস্প্প্প্পশিপপপা পান রে টস 

৯ তি ৩ এ 

০ 2 

নান 

ধযেদুধঃ। ত্রদ্ষপুরাণণ। নদ্যা* 
প্রত্যেকশঃ স্নানে ভবে গোদা- 

নজ" ফল"। গোপ্রদানৈস্ত দশ- 
ভি স্তাসা" পুণ্ন্ত সঙ্গমে 1 | 
মনুঃ। ন মান মাচরেৎ ভূত না. 

| তুরো ন মহানিশি। ন বাসোতিঃ 
মহাজম্" নাবিজ্ঞাতে জলাশষে 
| নন্নান মাচরেদতভৃক্ডেতি রাগ- 
প্রাপ্ত নান নিষেধঃ) নিত্যস্যা- 
প্রাপ্তত্বাৎ। নৈমিত্তিকস্য চ নি- 
ষেদ্বু মশক্যত্বা। আত্রঃ মান- 
সন্বর্ধীকরোগবান। মহানিশা তু 
বিজ্ঞেষ। মধ্যম" প্রহরদ্বয*। ত- 
স্যা* ল্সান" ন কর্তব্য" কাম্য নৈ- 
মিত্তিকাদূতে | ন বামোভিঃ মহ 
ইত্ানেন বহৃবাসোনিষেধাৎ স্সা- 

নে দ্বিবামস্ত প্রতীষতে। অজ- 
সূ" পুনঃ পুনঃ 1 চ্মে বারুণ্যা- 
দি সক্রাস্ত্যাদি নিমিত্তভেদপ্রা- 
প্ত মেকদ। নানান্সান* নিষিধ্য- 
তে। কিন্ত তন্ত্রেণ প্রসঙ্গেন চৈক" 
ন্লান"। তথা চ নিগমঃ1 নাবর্ত- 
ষেণড পুনঃ কর্ম তর্পণাদিক ঘন্বহ* 
। কাম্য নৈমিত্তিকে হিত্ব। এক 
হোকত্র বাসরে 1%1 বিষ্বদ্ধব- 
সেপ্রাপ্তে পঞ্চতীর্থাঁ বিধানতঃ 

' মাতা স্কর্ষণণ কষ দৃষ্ী ভদ্রাঞ্ 



হান 
ভে দ্বিজাঃ1 নরঃ সমস্তষজ্ঞা- 
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না মন্যনাঙি রি সমভূতে। রজো- 
মা ফলণ প্রাপ্গোতি দুর্লভ" 1 | দুষ্টেপি পনি গ্রামভোগেো ন 
ইতি ব্রন্মপুরাণোক্ত মার্কগডেষ- 
হে প্রদুয্নসরোবরে সমুদ্রব- 
পাদ্দিতীর্থাদে তন্ত্র প্রসঙ্গযে। রং 
 ভাবাৎ পুনঃ পুন রেকদিনেপি 
নানা মান যিতি.11% 1 পরকীথ- 
নিপানেষ াষামৈব কদাচন | 

নিপানকর্তৃঃ ্াত্বা হি দুক্কৃতা" 
শেন লিপঃতে 1 নিপান" জলা - 

র 
ধার মাত্র“! তথা চযাজ্ভবক্ষ্যঃ | 
পঞ্চপিগাননুদ্ধৃত্য ন সাষাৎ্, প-। 
রবারিণি। যোগিষাজ্বন্কাঃ 1 অ-; 
নুদ্কৃত্য তু যঃক্সাধাৎ্ পরকীষ জ- 
লাশষে বৃথা তম্য ভবে€ স্নান, 
কর্তৃঃ পাপেন লিপাতভে।! লানণ। 
দান” তপো ধ্যান” পিতুদেবার্চ- 
ন* তথা! পাবনানি মনুষ্যাণা, 
দৃধতস্যেহ কর্ণ? || ক্র] ছন্দো, 
গপরিশিষ্ট”। ষব্যদ্বযণ আবথাদি 
সর্থ। নদ্যো রজস্বলাঃ1 তাসু ম।' 
ন"ন হববীতি ব্জাযত্বা সমুদ্রগীও 

1) উপাকন্দরণণ চোৎ্সর্গে প্রেত- 
স্নানে তখৈৰ চ। চন্দ সুর্য্য গ্রহে 
চৈব রজোদেোষে। ন বিদ্যতে ॥ 
নিগমঃ॥ ন দুষ্যেতীরবাষিনা”। 
ব্যাধূপাদঃ; অভাবে কুপ বাদী 

র 
৮ পাশ 

দু েশাাশ সপ পাশশা পকপাশিশীশীশী শশী টাটীাািস্পীশশসিসপী 

| 

দুষ্যতি ॥ অন্যেন অস্তাদিনা ! 
অন্ত্যে রপি ক্তে কুপে সেতে)। 
বাপ্যার্দিকে তখা? তত্রক্সাত্ব। চ 
পাত্বা চ প্রাষশ্চিত্ত* সমাচরেত।! 

তথ] । প্রভৃতে বিদ্যমানে তু উদ- 
কেকুমনোহরে | নাক্সোদকে ছ্বি- 
জঃন্নাযাৎ নদীঞ্োতসূজ্য কুত্রি- 
মে | ইতি বহুতি ধূতি”11%] ব্রহ্ধ- 
পুরাণে! নিত্য" নৈথিভ্তিক" কা- 
ম্য* ভ্রিবিধ” নান মিষ্যতে। তর্গ- 
শস্ত ভবেতৃস্য অঙ্গত্বেন বাবস্থিতৎ 
|| শ্বাশ্রুকর্মাশ্রুপাতঞ্চ মৈথুন" 
ছর্দন” তথা ৮ অস্পৃশ্যস্পর্শন্ৎ ক্ক- 
ত্ব৷্নাযাঘর্। জলক্রুযা 1 %] 
যত্র তুরোগাদিন। স্নান" ন কৃত” 
তত্রপি গাত্রমাজনাদিন। শৌচ 
মুণ্পাদ্য পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধষে তর্প- 
যেশ1 তদাহ শাতাতগঃ। তর্পণন্ত 
শুচিঃ জর্ধ্যা প্রত্যহ" সাতকে। 
দ্বিজঃ। দেবেভ্যশ্ত খষিভ্যশ্চ 

। পিতৃভ্যশ্চ ষথাক্রমণ[ঞ্চা! পুষ্যে 
বা জন্মনক্ষত্রে ব্যতীপাতে চ বৈধু- 
তো অমাবাস্যা" নদীগান* ছ- 
হত্যাজন্মদূক্কৃত*!; বরাহপুরাণৎ 
। দক্ষিণাবর্তশখ্চে চ গাত্ে হপ্যো- 



চ্ছেত শিরমা ডে ৷ তস্য 
জন্মরূত" পাগ* তত্ক্ষণাদের ন- 

শ্যতি] অচ্িন্ন পদ্মপত্ররেণ সর্ব-. 
রজোদকেন চ। 

নরঃন্সাত্বা সর্ঘপাপৈঃ । ্রযুচ্যতে 
1 বিঝ্ঞধর্মোতরে ! তথা দর্ভো, 
দকৈঃ শান" সর্বপাপপ্রণাশনণ। 
গোমৃত্রেণ চ ষ্ড সান” অর্ধায বি. 
নিসুদন" | তথা। পুষ্পো দক সান, 
ভবেদারোগ্যকারকণ। কেবলৈ 
বা তিলৈঃ স্নান অথ বা গৌর, 
সর্ব গৈ£। মা, নপ্প্রিষলণা প্রো" 
ভ্তৎতথ] মৌভাগাবর্ধন"॥ আঁ 
যৃষ্য যখনাঞ্চ বর্ম” মেধ ববর্ঘী 

সোতসা বৈ 

| 

ন”। নান" পবিত্র"মাঙ্গল্যপতথ।। 
কাঞ্চনবারিণ। । শগাঃ। আত 

স্য বহিভোযেন তথা চ পরবা-। 
রিণা। কাষশুদ্ধি" বিজাশীযাৎ 
নতৃক্সানফল" লভেৎ্ ॥ সান 
জল“ বৈধ*। আধর্বেদীযন্ত ভব-. 
ত্যে। ঘমঃ] নিভ্ত' নৈনিত্তিক | 

গৈৰ ক্রিযাঙ্গ মলকর্ষণণ। তীর্থ, 
ভাবেচ কর্তব্য, উঞ্ঠোদক পরো; ) 
দটকঃ | বিষ্ুপুরাণ। স্নানার্াৎ 
ধরণ।শৈ' দূরতঃ প্রিবর্জষে্ 
ইত্যা্িকভত্ 1211২] তা- 

শশী 7 শিস শশী পপিপীটী 

ঃ 

গান: ) অনয 

রত ৪ 

॥ ।, 
রঃ রি ্ ॥ 

॥ এ 

্ ॥ 

ত 

রং চে ১] 

) | 

দৌ বৈদ্িকগ্নান* 
কশ্বান মাচরেৎ। তথা চ টা 
মীষে। অথন্থান* তথা র্যা 
যথাশাস্ত্রবিধানবিৎ ! মলপ্র- 
ক্ষালন* নান" ্বশাখোক্ভ, সমা- 
চরন 1 মন্ত্রসান" ততঃ জর্য্যাৎ, 
কম্মণা* সিদ্বিহেতবে। তদ্বথা! 
অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতা প্রী- 
তষে মন্ত্রমান মহ" করিষ্যে ইত্তি 

স্বল্প” হর্ধ্যাৎু। তথা চ ্ গলচুডা- 
মণ তাযুপাত্র" সদূর্বধ সতি- 
ল" সজল" ততঃ ৷ ৃ হীত্বামুক- 
দেবস্য প্রীতষে ন্সান মাচরে || 

তঃ ষড়ঙ্জন্যাস প্রাণাযামৌ ক₹- 
রা গে চ ইত্যনেনাস্কুশ মুদ্রা 
সূর্ধ্যমগুলাত্তী ধম বাঃ" ব মিতি 

৷ ধেনুমুদ্রয মৃতীরুত্য কবচেনা- 
বগুগ্যাস্সেণ সপ্রক্ষ্য মূলেন এ- 
এ ু্যাভিমুখ* 

শধার। বিনিঃক্ষিপ্য তক্মিশ্ি- 
দে [তা চরণারবিন্দ নিঃসৃতজ- 
লে নিথ্জ্য দেবতা "ধ্যাষন মূল- 

নর যথখাশক্তি জপন্ উন্নজয 
উদ্কন ভ্রিবারজপ্তেন কলম: 
মৃজব। ত্রিবার মাস্বান চা 
চ্য বৈদিক মন্ধ)।(দকণ কৃত্বা সত 



ক 

্ যার দত্বা তনিকামমর্ধনাি। 
বারধারাস্ত' কর্ম জর্যযাৎু। ইতি | 

রও 
রর 

নরঃ! মুচ্যতে সর্থ পাপেভ্যঃ মা- 
স্ব কষারার্ণবে সক্কৎ)। যাম্য হি 

যাতন! দুঃখ" নিত্যন্নাধী ন পশ্য- 
তি নান" মধ্য" দিনে হর্যযাৎ 

জীর্ণেমে তু নিরামযঃ 1 নদ | 
মস্ত মিতে মান” ন হবীতি সদা । 
বৃধঃ॥ নদ্যাণ্গাত্ব। নদী" চান্যাৎ 
ন্ প্রশণসেত পর্ডিতঃ 1) অপ্রশ- 
"নিশি সান" রাহে। রর 

মনন্ত" রাহদর্শনে 1 
রাত্রি রন্যত্র তন্মাত্তা" পরিবর্জ 
যেণ্। নদী দেবনিখাতেষু তড1-| 
গেবুসরঃস্্ চা] আন সমাচরে- 
নিত্য” গর্ত প্রস্ুবণেষ্ চ। নিপা; | 
নাদুদ্ধৃতৎ পৃথ্য”ততঃ প্রনবণাদি- 
রঃ 1 ততোপি সারসৎ পুণ্য, 

তা নাদেষ মৃচ্যতে। তীর্থতে [| 
ততঃ পুণ্য গক্সাতোষণ ততো হু- 
ধিক! ইতি বিপুরাণে আঙ্ি- 
কতগোনামাধাযঃ ঙ্ছা। চি 

শিত্যৎ নর কাম)” ই ক্লু 

০ 

] 

৬৪৩৯ 

তন্ত্রসারঃ1) % |) অন্যচ্চ। জন্মা- 
স্তর সহজ যৎ পাগ* জরুতে 

জার: 

- টি যোডা বান কীর্তি ! 
অন্নাতভ্ পুষান্নাহো জপ্যা্দ 
হবনাদিষু। প্রাতঃন্সান" তদর্ঘন্ত 
নিত্যন্নান” প্রকীর্তিত”।। চাগ্ড- 
লশব বিষ্ঠাদেঃ পৃষ্কী বান” রজ- 
স্বলা”। সানা হৃ্চ যদা ন্নাতি ্ - 
ন* নৈমিত্তিক* হি তৎ। পুষ্প- 
সানাদিক* মন" দৈবত্ত বিধি- 
চোদিত"। তদ্ধি কাম্যৎ সমুদ্দিষ্ট" 
নাকাম স্তৎ প্রযোজযে্॥ জ- 
গুকামঃ পবিত্রাণি অঙ্চিষ্যন্ দে- 
বতাতিখীন্। মান" সমাচরেদস্ত 
ক্রিযাঙ্ত" তৎ, প্রকীর্তিত*1| মলা- 

1 পকর্ষণ ন নাম। সান মত্যঙ্ পূর্ঘ- 
বু মল ।পর্, এ।এ।ম্ প্রবৃত্তি স্ভত্ 

নান্যথ। )1 সর্ধেষ দেবখাতেযু 

তীর্থেযুচ নদীযুচ! স্নান মেৰ 
ক্রিষ। যন্মাৎ ক্রিযাক্সান মতঃ 
স্মৃত) ইতি গারুডে ১০৫ অধ্য।- 

যঃ0%] জশহস্তস্য বৈষ্ববিশে- 
বন্য ্ানাদিনিষেধো মানদম।- 
নপ্রশণ্দা চ যথ।॥ সর্বকম্ম ফল- 

৷ ত্যগী হরেঃ সণ্কল্মবৃজ্জিতঃ নে। 
দ্বজঃ দরশহস্তঃ স্যাৎ স্নান পূজা 
জপাদিষু।। কদাচিদর্ভহস্তে! ন 
ত্যক্তকামস্ত বৈজ্ঞবঃ! স্ানাদি- 
যচ কৃত্যেতু গোবিন্দস্যাচ্ঠনা- 



সান 
দিষু। ঘৃদাসনঃ গশকরে। [বৈ 
বে নতবেদ্রিজ। হরে; নর্যযাৎ 
প্রযত্েন সর্বনেবা জপাদিযু ॥ 

অন্নাতে। ন জগেন্সন্ত্ গে বন্দ 
স্যমহাআসনঃ। কদাচিদশুটি ভ ভূ 
ত্বাপ্যন্নাতোপি চ মানবঃ ] মা 
নসন্নাতকো লোকো৷ মু্গন্দষ্যা 
চ্চনাদিষু। পৃতাত্সা যদি মন্ত্ম্য 
শুদ্ধ! ভবতি জাপকঃ] ভবেতু 

মানসন্নাবী যে। বাহ্থা ভ্যস্তরঃ 
শুচিঃ! জপাধিকারী স ভবে 
কষ্মমন্ত্রস্য মানবঃ1! এন্দ্রন্সানা 
ঘর" কান্য* কাষ্যাদাগ্েষ মেবচ। 
আগ্নেযাদাশুচ* শ্রেষ্ঠ, বারুণ- 
প্াশুচাদপি |] অবগাহৎ বরুণা- 
তু বৈদিকঞ্চাবগাহনাৎ্? বৈদি- 
কাদপি নৈমিত্ব" ”তন্মা দৈ মাজ্জ 
নবর*॥ মাজ্জ নান্মান্ত্রিকণ শ্রে- 
&* তৌম* স্যান্মান্ত্রিকাধিক” । 
ভৌমক্নানাদ্র" ত্রান্গ্য* ত্রাঙ্গ্য 
তঃ পৌণ্য মেব চ1) পৌণ্যতে। 
নৈর্মলনসান" বাষব্যঞ্চ ততোধি- 
ক") বাষব্যান্সীনমঞ্চেহ সর্বসা- 
নাৎ্ গর“বরণা মত্য শ্চেত মা, 
নসন্নাতঃ সর্ধন্র বিজধী ভবে! 
গোবিন্দ নর্ঘসেবান্তু চার্থতা মে. 
তি ধারণা! ম জাপকে। বৈধ ; 

৬৪৩৯ 

] 

হিরা রা রিনি রর রাযি রহ রাজ পিসী াাপীপাটা িটাশািশিশ্শিা ্্শশাোোাপাাস্েসপাশাপ ৮ 

বঃ স্যাৎ হরে র্জন তানি | 
মানসন্নানবান্যোৰা ভক্ত শ্চা- 
ত্রসদা সুখী! ইতি পান্োত্তর- 
খণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ঃ 1গ্কা। অন্যচ্চ 
। মানস" বৈদিক" চৈৰ মান্ত্রিক" 
মাজন* তথা। অবগাহনঞ্চ নৈ- 
দিত্ত মাশুচ*পুথ্য মেব চ॥ নৈ- 
মল" বারণ, ত্রাহ্গয" মৈত্র" কাম্য- 
ঞ্নারদ। বাষব্য* ভৌম মাগ্নে- 
য" ষোড়শ ক্সান মীরিত' গো- 
বিন্মন্গ্রহণ' দীক্ষষ। তু গুরে! 
নৃথা”! যদীভিষিক্তপ চিত্ত" সা 
তু স্নান" মানস" শুভ”|| মর্তয- 

স্য নামগ্রহণ" যদা কার্জাধরে 
গুরোঃ। মাতদেহেজ্দিয মনঃ তত, 

নান" মানস" ভবে ॥ নামস* 
কীর্তন*বিষ্ঞে নরঃ হর্ম্যাদকৈ- 
তবাৎথ। সদৈব ?্মহাম্নান" 
শরীর সুখকারণ।; কয। কন্তু। 
বস্তি নশ্চেৎ্ যদি বেদৈশ্চ বৈদি- 
ক"! দতশান্ত্যদকৈঃ ্নান* য- 
জ্ঞান্তে অভিষেচন* সহুশী, 
৷ তদিফে। রিতি মন্ত্রাদিভি ভিজ 

| চে গযো। হভ্যক্ষণণ নান" মা- 
স্ত্রিক* সম্দাহৃত] ও শম আ.- 
পোহিষ্ঠেতি খতঞ্চেত্যাদিভি 
দি। পাঠে হর্ধ্যাৎ হ্বশক্সান' 



৬৩৪৩৩ 
নান 

মাজ্জন" দ্বিজ ঈরিত*] জলে 
মজ্জতা* নৃণা" মজ্জনন্ত যদাশি 
রঃ) তদ] সর্ববপুষ্চ স্যাদবগ। 
হন মুচ্যতে 1 গোবিন্দঘবাদশী, 
মাধী বারুণ্যর্ধোদযাদিয। সান” 
যত্তচ্চ নৈষিত্ত” গ্রহণে চন্র খা 
যোঃ 1! মৈথনে বমনে রেতম্থ 
লনে মৃতকে তথা? বিণুত্র 
শবস্পর্শে শবা নুগ মনেপি চ 1 

নিদ্রানস্তে জাতকে নৃণ। মম্পৃশ্য- 
স্পর্শন] [দিষু। রজব লাটন্তর্থাহে 

যৎ্ন্ান" স্যানতদাগ্ুচ”।! ॥ গঙ্জাদি 

সর্থতীর্থেষ বিষ্তপাদোদকৈ জ্ভ 
থা। যৎ্ন্ান মভিষেকঞ পুণ্য, 
তৎ পরিকী্ভুত”।! হেলষা আ- 
দ্বধয। নৃা” ভক্তা। যত্ত্েন নারদ । | 
গঙ্গান্তোষ ফবণ্ুকসান" মহাপা- 
গাদিনাশন”?। ৪ ন" মন, 
ষ্যাথা* সর্ককপ্পাবনাশনৎ ভহ্ব 

বচ্চাপি কান্ঠন্য ভ বেশ্মষলব্ | 
যদি।! ন্লান” সাঙ সর্থতী যু. 

নানাধতহকলপ্রদণ। শালগ্রাম- 

শিলাবারি যোভি'যক* সমাচ- 
রে! অকালমৃত্যহরণৎ রথ 
ব্যাধিবনাশন" | বিষ্ঞোঃ প 

দেদক" পীত্ব! শিরলা ধারযেদ্ৰ- 
দি যদি সর্বননূষযাণ।" বাহাস্ত- 

্ 

| 
ৃ 
[ 

| 

| 

| 

৮০ পাশা শা পপ পাপ্পোপাপ্প্পপেসপি শপ সপ পাপা পাপী পপ 4 সপ 

ূ 
-] 
হা 

্ 

| ৃ 

চ- 
া 

1) 
র ৃ 
ৃ 

স্নান 
লশোধন*। তদেব নৈমলক্ান 
শরীরাণা” ভবেৎ প্রবণ স্বেদা- 
শ্মজ্জা বিগ ৮4৪ 
বস।। দৃষিকা কর্ণবিট শ্লেম্ম। নৃ 

৭1” ব বাহথমলাঃ স্থৃতাঃ )। মল 

মলিনে। দেহে? নবজ্িৈ্চ রি ছি. 
দ্রিতঃ। জ্বত্যবিরত* পূরণে! দিব। 
রাত্রে মলানতঃ।। অস্ভি্চ গে।- 

মধৈ শ্চাপি মলান| মপমাজনিণ। 
সর্থত্র ক্সালন” ক্ুত্ব। সর্থাত্বপ্রফ- 
তো!মুনিঃ1॥ অক্টাঙগযোগাভ্যা- 
সৈশ্চ দেহপ্রগ্ম।লনৎ ন- 
রে হম্বমজ্জন” ছর্থন সান” ভব- 
তি নৈষ্মল”।। ইতি পাদ্মে উ্তব্র- 
খণ্ডে ১১৩ অধ্যাবঃ 1] গা কিঞ্চ 
। তুল? মকর উজ 

। বিধীযতে | হবিষ্য” ত্রন্ধচর্য্যঞ্চ 
নহাপাতক নাশন”1 অমস।নৎ 
গযাআছিণ দ। কাম খজোজনৎ। 

ন্ জীবশ্পিতৃকঃ র্ষযাৎ ক্লুতেচ 

| পিতৃহ। ভবে ॥ করেণ রবে 
দগাত্র" মানবস্্রে বাষদি। শু- 

ন। স্পৃষ্ট” ভবেদগান্র” পুনঃ আজ 
নেন শুদ্ধাতি ॥ নপ্রক্ষাল্য তু 
গাদৌ যঃ আ্াত্ব। গচ্ছতি মন্দিরণ। 
স্ত্সররুত” পুণ্য" তত্ক্ষণাদে- 

ব নশ্যতি।| সান" রজকতীর্থেষু 

৩)৩০ 



্াধূর্ম 
ভোজনগণিকালযে? শযন, 

গৃর্বপাদে চত্রহ্মহত্য। দিনে দি. 
নে।! ইতি কন্মলোচনঃ1॥ অ 
ন্যৎ নতম্যনৃত্ততত্থে ৩৯ পট- 
লে দ্রষ্টব্য" ॥ 

সা নতৃথ” লী লগ 
মাল। | 

ল্লানীষ" তরি আানযোগ্যগ।। 
নষম্পাদ কদ্রব্যৎ। যথ।। 
দীনাঞ্চ তীর্থানা” বারি মত্ত 
গুরিত। সানীষণতে প্র 
সান" জর ত্রিলোচনো।! 
দুর্গে মবগদ্ধতিঃ ্ 

ল্াধী ত্রি স্ানকর্ঘ।। যথা । 
* প্রাতঃলসাধী ভবেনিত্যৎ ছৌ মা 
নে। মাঘ ফান্ুনৌ। ইতি তি 
থ্যািভত্বু* 1 

নাযুঃ স্ত্রী বাষুবাহিনীনাভী । 
মহুর ইতি খ্যাতা। ইতি ভরভঃ 

1 তত্পর্ষযাযঃ। বন্সমা। ২) ই 
ত্যমরঃ॥ সা ৩ নন। 81 ইতি 
রাজনির্ধপ্টঃ | সতু গ্ভন্তস্য 
সগ্তভি ফাসৈ ভরবতি। ইতি সত 
খবোধঃ ] 

সাহু ্  ক্রী নেররোগপ্রভেনঃ। 

তস্য লক্ষণ, যথ।। স্তিরণ প্রস্তা 

নিমান্সাঢ্য" শুক বৃর্মাগধীনণ 

শঃ! ইতি শব 

সস 
গঙ্গা 
141 

চ্চামি 

ইতি 
| 

| 

২৬৪৩৪ 
মিগ্ধদা 

। ইতি মাধবকরঃ 1] অন্য মে- 
ত্ররোগশব্দ ড্রষ্টব্যৎ 1 

ন্নাবঃ পু* ন্নাযুঃ। ইতি কেচিৎ॥! 
মিগ্ধ” ক্রী শিক্থক”। ইতি রাজ- 

নির্ঘণঃ।1 চিন্কণ"। ইতি শব্ধ 
রত্রাবলী 1 

ধা পু বযস্যঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
রক্তৈরওঃ॥। সরলবৃক্ষঃ। ইতি 
রজনির্ধপ্টঃ 1! 

মিগ্ধঃ ত্র মেহযক্তঃ1 অবক্ষঃ! 
তৎপর্য্যাযঃ | চিক্কণ* ২ মসৃণৎ ৩ 
। ইত্যমরঃ॥ আঘৃষ্ণও চিন 
৫ চক্ক৭ ৬ ইতি বৈশ্যবর্গে 
শব্দরত্রাবলী 1! িগ্কস্ত বঙস- 
লে। বন্মঃ ন্সেহযুক্তজনে ভ- 
বে । ইতি চ বিশেষ্যনিত্- 

বগে শব্দরত্বাবলী 1 
পু ফ্টশালিঃ ? 

ইতি রাজনির্ধন্ঃ ) 

লিগ্ধতা স্ত্রী প্রিষতা। যথা! 
হার্দণ প্রিষত্ব* প্রিষত। সিগ্ধতা- 
যা" নিগদ্যতে। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী।। স্সেহঃ1? ইতি রাজ- 

| নির্ঘণ্ট | 
| নিগ্ধরারঃ পু" সরলবৃক্ষঃ। ইতি 

জটাধরঃ | দেবদারু! ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ | 

প্ 

সপ্ধতগ্ডলঃ 



২৬৪৩৫ 

র্ 
নিপ্ধগত্রকঃ পু গজরভূণ* 01 

ঘৃতকরঞ্জঃ ॥ গুচ্ছকরগ্জীঃ। ইতি; 
রাজনির্ঘন্টঃ।! র 

নিপ্ধপত্রা স্ত্রী পু" বদরী। ইতি 
জটাধরঃ 1 পালক্য”॥ কাশ্ম 
রী। ইতি রাজনির্ধণ্টঃ ॥ 

নিগ্ধপিীতকঃ পু” মদনবৃক্ষ- 
বিশেষঃ) যথা । বারাহো হন্যঃ | 
কুষ্ঞবর্ণো মহা পিভীতকো মহা" । শুষ। 
ন্ ন্নিগ্ধপি্তীতক শ্চান্যঃস্কুল । 
বৃক্ষফল স্তথ|॥ অন্যৌ চ মদ- 
নৌ শ্রেষ্ঠে। কটু তিক্তরসান্ি 

তৌ। ছর্দনৌ কফ হৃদ্রোগ প- | 
ক্কবামাশষশোধনৌ ] ইতি রা. 
জনির্ঘন্টঃ 

নিগ্ধফল| স্ত্রী নাঙ্গলী! ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

লিগ্ধ। স্ত্রী মেদ! ইতিরাজ 
নির্ঘনঃ॥। 

নিট ক স্সেহে! ইতি কবিকন্ 
জ্রমঃ॥ ক স্েটফতি| ইতি দুর্গা 
দাসঃ | 

ই 

পান তে হব 5 

5 € ও গর্ত 2. সুঃ পু* জানুঃ। পর্বতদ্য সমু, ; 
| 
| 
ূ 

ভাগঃ॥ ইত্যমরঃ || 
সঃ ত্রী নাত! যথা। ত্রিকুগ্. 

মাণ্সাঞ সুতে। হুনুষ্টূপ্ জগ: | 
ত্যস্ প্রজাগতেঃ। তষ্যোকিি । 

স্তঃ 
। ০৯. 

মৃহী 
গানীলোমভো। গাযত্রী চ তো 
বিভোঃ 1 ইতি শ্রীভাগবতে ৩ 

স্কন্ধে ১২ অধ্যাধঃ 0 

নক স্ত্রী সুহীবৃক্ষঃ। ইত্যমরঃ | 
মুক্ছদঃ পু* ক্ষীরকথু কীবৃক্ষঃ 

ইতি রত্রমাল। 1! 
ত্রিফষরিতজলা দিঃ! ইত্য- 

নর?! 
স্ত্রী পুক্রবধূঃ। ইত্যমরঃ 

সহীবৃক্ষঃ। ইতি শব্দচন্দ্রিকা | 
শ্শ্ব। সহ ত্য বিরোধকারণ 
শব শ্রুশবেে দ্রব্য" 

সহ! ভ্তী সুহীবৃক্ষঃ। ইত্যমর- 
টীকায।* ভরতঃ 1] 

মুহিঃ স্ত্রী সুহী। ইত্যমরটীকা | 
নুহী স্ত্রী বৃক্ষবশেষঃ। মনসা- 

সি শির দিজ ইতি ভাষা। তৎ্পর্ধযাষঃ] 
গহপ্তঃ ২ বজুদ্রঃ ৩ শুক ৪ 
গুডা ৫ সমস্দুগ্ধ। ৬) ইত্য- 
নর] সিহঃ ৭ শীহুওঃ ৮ 
বজঃ৯ মুহা ০ হহভিঃ১১ গুভী 

১৩1 ইতি তদ্রীকা 
বজী ১৪1 ইতি শবরজ্্রীবলী || 
সুধা১৫ বজুকণ্টকঃ১৬ কব 
গারঃ ১৭1 ইতি জটাধরঃ 11 
অস্য। দৃদ্ধগুণাঃ। বহুদোষে 
প্রযোক্তব্য মগ্রিতুল্য" সুধাপযঃ 

৭৯ ৩+-75 
৮২. ৬5 



৬৪৩৬ 
ন্সেহ নেহা 

। ইতি রাজবল্লভঃ রাজনির্ধ- | ন্নেহন* ক্লী তৈলমর্দন*! তত" 
ন্টোক্তগর্যযাষগুণৌ সেহুগুশ-) পর্ধযাযঃ। স্সেহঃ ২ ন্িগ্ধতা ৩ 
কে দ্রউবেটী1% | তত্রঘনসা | দুক্ষণণ৪ মৃক্ষঃ ৫ অভাঙ্গঃ ৬ 
গ্জ্যা। যথা সু গুজনার্দনে। অভ্যপ্ন*৭। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 
কষে গঞ্চম্যাৎ ভবনাজনে 1) ক্েছপ্রষত পু” প্রদীপঃ। ইতি 
পুজযেলসনসাদেবী” সইানিট জেমচন্দ্রঃ1 তৈলাদিপ্রিষে ব্রি 
গনুর্ণস্থভা”] গদ্মনাভে গতে। । মেহভুঃ পু" লেন্স! ইতি হেম- 
শয্যা” দেবৈঃ অর্থে রনন্তর" 11 চন্দ্র] লিদ্ধভূদৌত্রি 1 
গঞ্চম্যা সিতে পক্ষে সনৃভিষ্ঠ- নেভরজঃ পু তিলঃ। ইতি শব্খ- 
তি গন্নগী॥ ইতি তিথ্যযদিভতে তে রত্রাবলী ॥ 
দেবীপুরাণৎ সহবতী ত্রী মেদা। ইতি রাজ- 

স্নেহঃ পু প্রেম । ইত্যমরঃ 1] ] নর্ঘনটঃ॥ সেহবশিক্টে ত্র |] 
তৈলাদিরমভেদঃ। ইতি যেদি-: লগ হবস্তিঃ সা অনুবাসন সত: 

নী! ন্যাষমতে গুণবিশেষ2। | তৈলপিঢকিরী ইতি ভাষা ॥ 
জজীযপরমাণাবষ* নিতাঃ 11 যথ। | বস্তি দিধ নুৰাষাথ্যো 
অন্যত্র ত্বনিতাঃ! তৈলাদাবস্য নিকহশ্চ ততঃ গরঃ যঃ ম্মে- 

প্রকর্ষে। বর্তন্ডে অত স্তেষা*| হৈ দী্ঘতে স স্যাদনুবসন না 
দাহো ভবতি! যথা॥ সেহো। মকঃ1॥ ইতি ভাবকা শঃ ]! 
জলে হনণৌনিত্যে।হ্য মনিত্যে। ৷ এতদ্বিবরণ বস্তিশৰে দ্রফটব্যণ! 
হবযবিন্যসৌ | তৈলাস্তরে তৎ- ূ  নেহবিদ্ধ* ভ্রী দেবদারু। ইতি 
প্রকর্ষাৎ দহনস্যানুকুলত। 1. ৰ জটাধরঃ | 
ইতি ভাষাগ রিচ্ছেদঃ আচ স্েহবীজঃ পু” গিয়া লবৃক্ষঃ। ইতি 
নেহস্য দূঃখমূলত্ব যথা! ঘত্র | রাজনির্ধন্ঃ। স্েহক রণেত্রি।। 
ন্েহো ভষতত্র মেহে। দুখেস্য | স্পেহা পু" রোগবিশেষঃ। ইত্যু- 
ভাজনণ। ন্বেহূলানি দুঃখানি ণাদিকোযঃ11 বন্ধ? চন্দ্রঃ ॥ 
তন্মিসতান্ে মহ ভুখণ 0 ইতি নিকানকৌমুদ্য। মুখাদিং 
ইতি গ্রারে ১১৪ অধ্যায়ঃ | বৃভ্ভিঃ 



স্পন্দন 
শ্লেহাশঃ পু প্রদীপঃ। ইতি] 

ত্রিকাগুশেষঃ)। 
স্নেহিতঃ পু* বন্ধুঃ॥ সেহযুকে 

ত্র! স্নেহশব্দাদিতপ্রত্যযেন 
নি্ন্নঃ 1 

লনেহী পু* বযস্যঃ! ইতি ত্রিকাণড 
শেষঃ ॥ চিত্রকরঃ। ইতি কেচিৎ 
॥ সেহযুক্তে ত্র! 

সহঃ পু" রোগতেদঃ। ইত্য- 
ণাদিকোষঃ 11 চন্ত্রঃ। ইতি সি- 
দ্বান্তকৌম্দা? মুণাদিবৃতিঃ | 

স্প্দ ইউ ঈষশ্কলম্পে। ইতি 

কবিকল্পদ্রমঃ 1 ই স্পন্দ্যতে। ও 

স্পন্দতে চক্ষুত। পম্পন্দে। কা. 
শেস্পন্দ জশেম্পন্দ স্পন্বত্বং 

শত্স্তকে। ইত্যাদৌ গণরুতা 
নিত্যত্ব মিতি রমানাথঃ1 বস্তু- 
তত্ত স্পন্দতে স্পন্দঃ পচা দিত্বা- 

দন্ ততঃ স্পন্দ ইবাচরতি ইতি 
কবৌসিদ্বিঃ] ইতি দূর্গাদাসঃ1। 

স্পন্দঃ পু প্রস্থ রণ) ঈযত্ক- 

স্পন্দন" ৬, | যথা।। চঙ্স 

9 ভূজস্পন্দ" তথা দরব্গ্প 

দর্শন” শতুণ।ঞ্চ সমুখান মন্বথ 

শমযান্ড দে, অশ্বৎ [বপী ভগ. 

বান্ প্রীযতাণ মে জনার্দনঃ । 

ৃ 

ইতি, মূলমাসতন্"] % 1 অঙ্গ- 

৬৪৩৭ 
্পন্দন 

বিজ্কুরণে শুতাশুভ ফল" যথা ? 
মনু রুবাচ। জহি মে তব নিমি- 
স্তানি অশুভানি শুভানি চ! স- 
ধরর্্মতৃতা” প্রে ত্ব* হি ধর্মবি- 
দুচাসে। মৎস্য উবাচ তঙ্গ- 
দক্ষিণভাথে তু শস্ত" প্রস্ফুরণণ 
ভবে? অপ্রশস্ত তথা বামে 
ৃষ্ঠন্য হৃদযস্য চ॥ মনুরুবাট! 
অঙ্গানা* স্পন্দনঞ্ৈৈৰ শুভাগুভ 
বিচেফিত" 1 তন্মে বিস্তরতো! 
বহি যেন স্থ্যু স্তদিদো ভূৰ 
|| মতস্য উবাট। পৃথীলা তো 
'ভবেৎ মূর্দি ললা টে রবিনন্দন॥ 
স্থান, বৃষ মাযাতি ভ্র নসোঃ 
প্রিফসঙ্গমঃ॥ ভৃত্যলব্ধি শ্চাক্ষি 
দেশে দৃণুপান্তে ধনাগমঃ] উ্-- 
কঞ্টোপগমো মধ্যে দু" রাজন্ 
বিচক্ষগৈঃ ॥ দৃগ্বন্ধনে সঙ্গরে চ 
জয শীঘু মবাগুযাৎ্া। যোষি- 
ল্লাভে। হগাঙ্গদেশে অবণাস্তে 
প্রিযাশ্র্তিঃ নাসিকাধা"প্রী- 
তি সৌখ্য” প্রিযাপ্তি রধরোষ্ঠ- 
যোঃ। কণ্ছে ত ভোগলাভঃ স্যাৎ, 
তোগবৃদ্ধি রথা*্সযোঃ।। মুত, 
স্নেহশ্চ বাহৃভ্যা" হস্তে চৈব ধ- 

, নাগমঃ॥ পৃষ্ঠে গরাজযে। যোধে 
জধো বক্ষষ্বলে তবে ॥ জক্ষি- 



৬৪৩৮ 
স্পর্্ 

ভ্যা* প্রীতি রুদ্দিষট স্ত্িষাঃপ্র- 
জনন” স্তনে । স্কানভ'শেো না 
& দেশে অস্ত্রে চৈব ধনাগমঃ 1 
জানুসন্ধে পরৈঃ সন্ধি বলবন্ডি 

পর পরশ 
কক্সদ্রুমঃ] ষণ্হর্ষঃ পরিভবেচ্ছা 
। ইতি বোপদেবঃ। ও স্পর্থতে 
বলিন"বলী! পস্পর্দে। ইতি 
দুর্াদাসঃ || 

তবেমূপ। দিশৈকদেশ নাশো-: স্পর্া স্ত্রী সন ক্রমমুননতিঃ 
এ জজ্ঘাভ্যা" রবিনন্দন ॥ উ ূ 
তন*স্থান মাণ্োতি পঞ্ভ্যা"প্র- 

স্কুরণান্নুপ! সলাভগ্চাধগমন* 

ভবেৎ পাদতলে মৃপ॥ লাঞ্চ, 

॥ সাম্য" ইতি মেদিনী |! 
স্পর্শ কঙ গ্রহণে শ্লেষে? 

ইতি কবিকক্পদ্রমঃ | ক ও 
স্পশ্যতে। ইতি দুর্গাদাসঃ 1 

ন*পিউকক্ষৈ জ্ঞেষণ প্রস্ফুরণৎ স্র্শ পু” রুজা ॥ দান" স্- 
তথা বিপর্যযবেণ বিহিত”: সর্ধৎ 
ভীগা* বিপর্ষযফণ | দক্গিণেপি 
প্রশত্তে হঙ্গে প্রশস্ত“ স্যাদিশ্শে 
যতঃ। অপ্রশস্তে তথ। বামে তব 

প্রশত্ত" বিশেষতঃ 1 অতে। 
হুন্যথানিদ্বি রজক্পন।ত্ত ফলন্য 
শস্তস্য চ নিন্দিতস্য | এ 
চিত [পগষে দ্িজান কার্ধ্য* | 
সুবর্ণেন চ ভর্গণণ ্যাৎ রর ইতি 
মাৎস্যে যাত্র রানি, 
ন্দন" নাম ২১৫ অধ্যায়ঃ 

স্পরিতা। ব্রি দুঃখকারণণ। ভচ্চ 

শত্রু দূর্জন রোগ দি? ইতে 
কেচিৎ 

স্পরিশঃ পু” স্পর্শঃ। ইতি কে; 
চিৎ 1] 

স্পর্ধ ৬ সন্হর্যে। ইতি কৰি 

শন 1! স্পর্শকঃ 1 সম্পরাযঃ 11 
প্রণিধিঃ। ইতি মেদিনী ॥ উপ- 
তণ্ত।। ইত্যমরঃ॥ বর্গাক্ষরণ! 
ইতি হেমচন্দ্রঃ! বাযুঃ। ইতি 
কেচিৎ 1 কামিনাৎ বন্ধভেদঃ | 

ইতি শব্দরত্বাবলী 1। কাদিবর্গ- 
পঞ্চক*। যথা ! স্পর্শ ভম্যাভব- 
জ্গীবঃ স্বরে। দেহ ৬দাহৃতঃ | 
ইতি শ্রীভাগবতে ৩ ক্কন্ধে ১২ 
অধ্যাযঃ ॥ স্পর্শঃ কাদদিবর্গপ 
ধক”! ইতি তট্টীকাযা” শ্ীধর- 
স্বামী] ন্যাঘমতে ত্বগিক্রিষ- 
গ্রহ গুণবিশেষঃ। ত্বগুগকার- 
কঃ। অচ ভ্রিবিধঃ 1. উষ্ঞঃ 
শীতঃ | অনুষ্ণাশীতঃ1 পৃথি- 
ব্যাঃ স্পর্শঃ কাঠিন্যাদিঃ পাক- 
জঃ] জলগরমা ঘুষ্র্শঃ নিত্যঃ 



৬৪৩৯ 
্পর্্ ্গর্শ 

1 অন্যব্রানিত্যঃ ৷ বৈশেষিক- | স্পর্শানা”। নান্যত্রেতি। পৃথিব্যা 
মতে পার্থিব পরমা ুমাস্রস্য পা"; হি কগরসন্ধ স্পর্শ পরাবৃত্তিঃ 
কজম্পর্শঃ | নৈযাধিকমতে ভু ভুঁ। পাক রস স'ষো গাদূপলভ্যতে | 
যণুকাদিস্পশশে [পি গাকজঃ ||| নহি শতধাপি ধাষমানে জলাদো 
যথা! স্পর্শ স্তগিক্জিগ্রান্থ সু: | বপাদ্িক'গরাবর্ততে নীরে সৌ- 
চঃ স্যাদুপকারকঃ। অনুষ্ণাশী- 
ত শীতোঞ ভেদাৎ স ত্রিবিধো 
মতঃ || কাঠিন্যাদিঃ ক্ষিতাবেব। 
নিত্যতাি চ পূর্ব! এতেষা" 

পাকজববত্ব কিতৌ নানাত্র ত্র 
11 ভত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ 
গাকো। বৈশেধিকে নষে  নৈ- 
যাষিকানান্ত নবে দ্বাপুকাদার-. 
্ীষ্যতি।! ইতি ভাবাপরিচ্ছেদঃ 
ঠাক্ক1) স্পর্শশনিকপযতি। স্পর্শ 
ইতি! উপকারক ইতিস্পর্শন- 
প্রত্যক্ষে স্পর্শঃ কারণ মিত্যর্থঃ 1 
আনু শীতেতি।পৃথিব্যা বাষোঃ 
স্পর্শে হনুষ্াশীতঃ1 জলস্য শী- 
তঃ। তেজ উঃ কাঠিন্যেতি। 
কঠিন সু্ষমারস্প্শঃ পৃথিব্য। এব ৰ 
ইত্যর্থঃ1 কঠিনত্বাদিকন্ত নস” 
টা জাভিবিশেষঃ চক্ষু 

হাতাপতে?। পূর্থব্থ জলতে- 

িী বাধূ গরম।ণ্ স্পর্শ| নিত্যাঃ। 
ইত্যর্থঃ] তভিন্ন ঃস্পশ! নিত্য । 
ইত্যর্থঃ1 এতেঘা বূপ রস গন্ধ | 

ৰ 

ূ 
ৃ 

| 

| 

টি 

ণ 

কর মৌকঝ্ঞ নষ ব্যতিরেকাভ্য। 
মুপাধে রেবেতি নিলীষতে পৰন 

পৃথিব্যোঃ শীতম্পর্শাদিবৎ পৃ. 
. থিৰীস্বপি মধ্যে পরমাণাবেব ৰ- 

পাদীনা” পাকঃ ইতি বৈশেষি- 
কা বদন্তি। নৈবাধিকান। মিতি 
নৈষাধিকানা" মতে দ্যণুকাদৌ 
অবষবিন্যপি গাকো ভবত ॥ 
ইতি সিদ্াস্তমুক্তাবলী ॥ঞ 11 
পুরাণমতে এক দশবিধষ্পর্শে 

যথ1। উব্ণঃ১ শীতঃ ২ সুখ ৩ 
দুঃখঃ ৫ মিগ্ধঃ ৫ বিসদঃ ৬ খরঃ ৭ 
দুদ ৮ শর্ত ৯ লঘুঃ১০ গুরুঃ১১ 
৷ ইতি মহাভা রতে মোক্ষধর্ম )। 
৪৬ । ইতি তত্রৈব আশ্বমেধি- 
কগর্বা] আচমনাজম্পর্ণন* আ- 
চদনশবে ডরকব্য" | % 11 উচ্ছি- 
উদ্য স্পর্শনিষেধো যথা নস্পু- 
শে গাণিনোচ্ছিক্টো বিপ্র গে! 

ব্রাহ্মণানলান। ন চানল" পদ 

বাপি ন দেবপ্রতিমা" স্পূশেৎ | 
ইতি কৌন্দ্ে উপরিভাগে ১৫ অ- 



রশ 
ধ্যাঃ11%11 অথ উচ্ছিক্য চা. 
গালাদিষ্পর্শপ্রাশ্চিত্ত* ৷ আ' 
পত্তঘঃ। ভূক্তোচ্ছি স্নাটান্ত 
শচ্ডালৈঃ শবপচেন বা | প্রমাদাৎ 
শ্পর্শন, ই তত্র ্বর্ধ্য জী 

ধনণ1। 
বা শত" জগেত। | তরিরা ব্রোগো, 
৪ তা ভৃত্ব।পঞ্চগব্যেন গুধ্যতি ॥ 

ভুক্তো্ছিফৌ ইস্ত্যজৈঃ পৃ! 
দা জাপত্য" মমাচরে্। অর্ধো। 

চ্ছিকটে সৃতঃ গাদঃ পাদ আদা-। 
শনে তথ।।1] প্রাজাপত্য জ্ঞানে 

| অর্ধোচ্ছিষ্টো যেন আদ্যগ্রামঃ 
আস্যে নিগক্ষপ্তঃ ন তু নিগীর। 
দক্ষঃ। পানে মৈথুনসংসর্গে তথা 
মূত্র পু গুরীষঘোঃ1 ্র্শন* যদি, 

রা তত 

গন্ছেত্ ভব শবোদক্যান্ত্যজৈঃ সহ! | 
দিন মেক" চরেশ্ত্রে পুরীষে তু 

দিনদষ” দিনত্রযণ মৈথুনে দ্যা, ৰ 
গানে স্যাচ্চ চতুফয* ॥ কাশ্য 
রি শ্বশুকরা ্তয চা ঠাল মদ্য- 

গুরজন্বলাঃ | যদ্যচ্ছিউঃ র্ 
রা তত্র কছ* সান্তগন* চরে 

] এঠজজ্ঞানাভ্য মে। মাস্তপনে 

পোকা পিস আপ ১ পপ পপ সাপ পাপ ০ সস 

২১৪৪৬ 
গরম 

স্যাৎ শুনা সম্পৃষট এব বা॥ উ- 
চ্ছিষ্টেন তু বিপ্রেণ বিপ্রঃ ্পৃট- 
স্তত দৃশঃ | উভৌ স্নান" প্রঙ্- 
রুতঃ সদ্য এব সযাহিতৌ | অ- 
নৃচ্ছিউত্রান্ষণস্য নক্ত মিতি প্রা 

 যশ্টিতবিবেকঃ 11 অথ রঙ 
। গো 

টির [যশ্চিত্তঃ। কাশ্য 

| জা সূ 
ণ্া ত্রাহ্মণী যদি। একরাত্র"নি- 
রাহার। পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 

রজম্বল। তু মস্পৃ্ট৷ রাজনা 
্রাহ্মী তুষ।। ত্রিরাত্রেণ বিশু- 
দ্বিঃ স্যাৎ্ব্যাঘস্য বচন' যথা ॥ 
রজন্বলা তু সংম্পৃষ বৈশ্য 
্রা্মনীচ যা! পঞ্চরাত্র নিরাহা- 
র। পঞ্চগরব্োন শুধ্যতি॥ রজস্ব- 

ল। তু স-্পুফা শদ্রয। ত্রাহ্মণী 
যদি? | যড়াত্রেণ বি শধ্যতু ব্রা 
দ্দনী কামচারতঃ1 অকামত শ্চ- 
রেদর্ধাৎব্রাক্মণী সর্বজাতিষু। এ 
তেন রজস্বলাধা ত্রাহ্মণ্াঃ সবর্ণ 
রজস্বলাম্পশে একরাব্রোপবামঃ 
পঞ্চগব্যপান*কামতঃ। অকাদত 
সর্ঘ নকতত্রত"। অসবর্ণরজ- 

ধেনুবণ। ত্রহ্মপুরাণে! উচ্ছি বাম্পর্শে ব্রিরাত্র পঞ্রাত্র য- 
হস্ত 

সেন তু শুর বিপ্রঃ স্গৃষ্স্ত 

তাদ্শঃ ৷ উপবাদেন শুদ্িং 
ডাত্রে প্বাসা?ঃ। অকামৃত ্ভ টু 

414 
মাটিতে 

3 হানত্তর" বৃত্ত, 
৪ 



হয়ো 
রর না না 

চাগালেন শ্বপাকেন সম্পৃষ্টা 

চেদ্রজন্বন। ৮ অতিক্রম্য ত ন্য- 

হাণি প্রাফশ্চিত্ত” সমাচরেৎ্] 
৪. ব্য গঞ্চগ-। ত্রিরান্র মুগবাস 

ব্যেন শুধ্যতি। তা” নিশাত্ব ব্য 
িন্রনয স্বজাত্যক্তত্ব কারেণ, 

8 ইতি বচাস্তররর্শনাৎ।. ৃ 

তৎ্কামতঃ। অত্র দিনভেদো পি, 
নাস্তি। চা নে বৃহস্পতিঃ 7 
গতিতান্ত্য শ্বপাকৈস্ত সংস্পৃষ্ট 
রা তান্যহানি বাতি- 
ক্রম্য প্রাঘম্চিন্ত" সমাচরেৎ্, 
গ্রথমেহি ্রিরাত্্ত দ্বিতীষে দ্বয- 
হমাচরেৎ্। অহোরাত্র" ভূতী-! 
ফ্রি চতূর্থেনত্ত মাচরে | ঢ- 

ভুথেক্র টি শুদ্ধি নাও পূর্ব" | 
ব্যাঙ ; রজব্লা যদ। ম্পু। স্ব! 

ক খটৈঃ কচিৎ? নিরাহার। 

ভবেগ্ত।বৎ বাব মানেন শুধ্য- 

তি? অত্র বাপিবুহ ষ্পত্যুক্ত দিন-। 
তেদব্যবস্থা | বৃদ্ষশাভ গঃ. 1 গাজর ইতি ভাষা । 

| 
রজঘলে তূষে নার্ধ্য বন্যেন)" 
স্পশভো মি সবে গঞ্চগবান্ত 
্রদ্ধকুর্ ম ৪ পরত 0 পঞ্চগত্য: 

পান, পল তেনোপবাসহ 1 

রন্ধকুচ্চ মা হজ বালঃ 1 অহো- 

রাক্রোথিতে। ভ্ভ টু গে বন্য ৭ 

্ ৬৪৪১ . 
সপন ৃ 

বিশেষতঃ .পঞ্চগৰ্যৎ পিবেজ 
1 প্রাতঃ ত্রহ্মকর্চাবধি$ 'স্মতঃ 2. 
ইসরা পুর শৈষসছাতবা ) 

, উচ্ছি্টশৃজাদিস্পর্শে বৃহস্পতি 
1 | শুন। টোচ্ছিউয। দ্যা ম" 
ূ স্পৃষ্ট। দ্য মা পিস লি পপ টরে। 

রাত্র" তু৩ তীবেহি পরতো, নত, 

মাচরেৎ |! গরত শ্5ং তুর্থদিনে 
| সানা পূর্থ সিতি ভ্েয়ণ | 
| ইতি প্রাধশ্চিত্ততত্্রণ“ট ম€স্য- 

সৃক্তোক্ত স্পৃশ্যস্প' নদ গ্রাধশ্টি- 
তত" সনশব্ে দর্টব্য”া। 

স্পর্শকঃ ত্রি স্পর্শনকং 11 স্পৃখ- 

ধা কর্তরি ণ৭ক প্র গ্রত,বেন 

শিক্পনঃ |] , 
স্পর্শন” ব্রী দান") 

মেদিনী॥ 

৷ স্পর্শনঃ গু বায এনে 

স্পর্শমণিঃ পু, স্পর্মন 
জনকগ্রস্তরবিশেষঃ । 

& 

পক ০ | পাস পপর বাত. কপি পা __ শিলা শী 
ক্স ] ইতি 

শীল পাটি প্ী ীশিি ীশাঁা তি পাশ শি শী শীক্ষীশশী 2 শি িপিপ্পাশীপশীশি শী ৮ 

পি সিপস্পী পোপ - 

ত্যনরঃ1 

ত্রেণ স্বর্ণ" 
পরশ- 

সর ইতি ব্ষ্য- 
মাণশব্দর্শ নাত]! 
৮৪৮৮৭ ব্রী স্বর্ণণ। ইতি 
1 শব্দরত্ৰাবলী | 
১০ স্ত্রী লজ্জা নুবুন্গঃ 7 
ইতি শবচক্দিকা ] 

স্পর্শ শুদ্ধ। স্ত্রী শতমূলী। ইতি 



৯ 
রা 

« ৬৪৪২ + 

গত | | রা 

. শবচক্দিক। | 
স্পর্শস্যঞধঃ পু ভেকঃ।, ইতি? 
কেচিৎ]] . * 

ম্পর্ম স্ত্রী বলটা ইতি খ্রণিঃ], 
রও 

.. স্পর্শানন্দা জু | অগ্মরসঃ। ইতি 
 ত্রিকাশেষঃ 
স্পট শ্রি উগভাগক্মাভ্ণ ॥ 
. রোগঃ 1 ইত্যেকে £ ইত্যঙ্গর' 
 টাকাঘ ঘা"ভরতঃ | 
স্পশ এও গ্রন্থ বাধযোঃ। ইতি 

, ফবিকলদ্রুমঃ 1 এ স্পশতি 
স্পশতে। পম্পাশ | প্ন্থস্থানে 

সদার্গন* পণন্তি কেচি্। ইতি 
দুর্ঘ দাসঃ৭] 

পু* চত্রঃ)! অভিমত] । 
[য়া চরে। গুতপুরষঃ | ]. 

এ এনিরপে ৃ 

ডে হস্ত! ৃ 

[হি ক 

| ২ 
] 

১ 

তি ভরতঃ 11 
ক্ভাহ্ট 0 ত্র ব্যক্ত” ও ভতপর্ধ্যা [হঃ। ) 

| 
ট্ 

্ 
€১০ ৩) ৭ শু 1 সথটণ২, প্রর্য্ত”৩ উদ্বণণ ৪ 

ইত্ালহঃ 0 উজিভ্তৎ৫ প্রকট । 
5 নিও ৩ | 

২৩। হত ভা (ধর? 

5 
2৮০ বাঃ খুরুভৎ কা 

স্টপ (ক ভূতত- |? 

ক 

সপ পাশা পস্পাপ পিপিপি 

1 এ৯৯৬ 

॥ স্গৃষ্া রি 

স্পৃষ্টাস্পৃ 
' স্ভাবে িপ্রভ্াষেন নিক । 
স্পূন শ্রীতি রক্ষা পালনে । ইতি 
কবিকরক্রমঃ 1 নস্পৃণোতি ॥ 
ইতিদর্গাদাপঃ | 
পৰা স্ত্রী পৃক্কা শশা সৌগ- 

স্ব্যাৎ্ স্পৃশ সম্পর্শে বাহুল্যাৎ 

বধ পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য কঃ. 
স্পক্কা দত্তযাি রিতি কেচিৎ, 1 
ইত্যমরটাকাযা* ভরতঃ 1: 

[স্পৃশ শওঁ স্পৃশি। ইতি কবিকল্প- 
ক্রমঃ] শস্পশতি ও অস্পা- 
তি অস্পৃহ | হস্তেন পঞ্প- 
শর তদ্ঙগ মিন্রঃ! ইতি হ্গমারঃ | 
ইতি দু্থাদানঃ 

স্পৃশ্ণ| স্ত্রী ভজন ভিশী বৃক্ষ! 
কঞ্কালিক। ইতি খ্যাতা। ইতি 
শাবাচ'জ্দরকা ॥ | 

স্পূশী, স্ত্রী কণ্টব্।্ী। ইত্য- 
মরহঃ] 
শু, ত্র কতস্পর্শঃ। যথা ন্ধ- 

পুরাণে! উচ্ধিকটেন তু শুড্রেণ 
বিপ্রঃস্পৃষ্টস্ত তাদৃুশঃ1 উপবা- 
জেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ শুন সম্পু- 

এব বা॥ ইতি রাশি 
তিত্ত্ৎ . . 

ক্লী গরম্পরষ্পর্শন, 
থজ। তগুথাশ বক্ষে থজ। 

চে 

ব্থ।। 



৬৪৪৩ 
| স্পৃহা 

স্পট সপ হেরি থৈ: | শ্চৈব নিদেশে বর্বনাত্থা রা 
রর শিউস্পর্শে প্রাফশ্চিন্ত" যথা-' ্ৃষটাম্পৃ়ি ইত্যব্যযৎক্রিষা ব্য- 
বিধি ত্রাহ্মণস্য শবাজগ্চ ক্ষ- ) ভীহারে। তথেতি ন দৃষ্যতীত্য- . 

' ভ্রিষাদ্যৈঃ কদাচন! স্পৃষ্বাচম্য ) এঃ॥ ইতি প্রাধশ্চিভতন্বণ | 
_ হরি" স্বত্বা উপবাসেন ক্ষজিযঃ : অতস্যনুক্তে ৩৮ পটলেগ্যন্যৎড ' ' 
ত্রতনথশৃজন্পর্শেপি হরিষণম্ম- | দ্রষব্যত1 ১. + | 
রণে শুচিঃ। সেবযোপন্পশে- স্পৃষ্টিঃ স্ত্রী স্পর্শঃ। তহুপর্যযাষঃ 

" দ্স্ত প্রাষশ্ঠিত" ন বিদাতে | || ।পুক্তিঃ২। ইত্যমরঃ |] স্পর্শনণ 
্াহ্মণো যন্ত শুদ্রস্য সেবযোপ-। ৩1 ইতিশব্দরভ্লীবলী |. 

 স্পুশেৎ স্বচিৎ। াস্থাচম্য হরি”, স্পৃহ শুক ঈপ্মে। ইতি কারব- 
সত্ব প্রণাযামের শুধ্যতি 0] কন্দ্রদঃ]। ঈপ্ম আপ্তিচ্ছা। 
শুজস্ত ভ্রিবিধো! ড্রেষে। অ্রতস্ত । স্পৃহযতি। ইভিদর্গাদাসঃ |]. 
শ্চোভমঃ স্মৃতঃ। কাযস্থঃ গা. স্পৃহণীযৎ তরি বাঞ্চনীষ"। যথা] 

বকো মধ্যে ভিন্নাচা না . প্রচণ্সূর্যঃস্পৃহদীষচন্মাঃ সং 
মতঃ 1 উত্তমৈ ব্রাহ্মণ? পৃ গাহি দি 
উপস্পুশ্য ছবিজঃ শুচিঃ। অথ. রম্যো হভ্যপশান্তমন্মথে। 
মৈঃসুর্যগা মগ্রিৎ্পুষটঃ শুধ্য কস সমুাগতঃ প্রিষে 
তি ত্রাহ্ধণ 1, ইতি মত্মানুক্তে। র ] রা খভুলণ্হারঃ | 
৩৯পটলঠ | স্পৃহযালুঃ তরি স্পৃহাশীলঃ। লো 

নে স্পৃষ্টি ব্য পরম্পরম্পর্শন, ্ ভী। ইতি নৃধবে [ধব্যাকরণ”1! 
। ছোঁধাছু বা ইতি ভাষা । যথা স্পৃহ। স্রী ইচ্ছ।। ইত্যমরঃ।। 
রস্্াকরে বৃহস্পতিঃ। তীর্থে। তস্যাঃ নিন্দাপ্রশপবে যথা | 
বিবাহে যাত্রাবা* গ্রামে দে | তপো ধন" ্রাহ্ধানাতপঃ ক" 

 শবিপ্রবে। নগর গ্রামদাহে চ। তরু স্তথা। ভগস্য। কামথে 
স্পৃ্টাম্পৃষ্টি " দৃয্যতি॥ আপ-) নুশ্চসম্ভত"তপসিস্পৃহা ॥ এঁ- 
দাপিট কন্টাযা" ু প্তবে গীডি । "বর্ষ ক্ষভিফাণাঞ্চ বাণিজ্যে চ 
তে তুথা। মাতা পিত্রো | রো; তথ। বিশ” শুদ্রাণা* বিপ্রসে- 



রা 

পট ৩৪৪৪ সি. 

বাঁধা" স্পৃহা বেদেস্বনি নত] মা নাথোঁগি স্কুটি বিশরণে ইত্যত্র 
ক্ষত্রিযাণাঞ্চ তপসি স্পৃহাতীব- 1 উকারশূুন্যঃ স্কট ইতি কেচিৎ, 
প্রশর্শসত।! ত্রাঙ্গণানা* বিবা | গঠন্তি॥ পচাদিত্বাদনি স্কটা 
দেষুস্প হাতীব বিনিন্দিতা | ক্ষ ॥ কণা ইতি সুভৃতি রিত্যস্ত মা মাহ্ 

রিষাণ” রণে ধর্ে। রথে মৃত্য ৷ ই শ্কণ্ট্যতে স্কটতি গাত্রে 
নন গহিতিঃ। রথেস্পৃহাত্রান্গঃ। 1 বাণঃ। গস্ফট পম্ফাট স্ফটিক' 
না" লোকে বেদে বিভযন। 1 . ং দর্গাদাসঃ ] 
তগোধনানাৎবিপ্রাণাণ বাল | স্কটঃ পু, 

না” যুগে যুগে শাস্তি তত | . ৫ ্্ী 
যন” কম্ম বিপ্রধর্দদে। ন সঙ্গরঃ : স্কাটিকঃ 
1 ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে গণ ততিপ্ে | 
৩৫ অধ্যাষঃ 11 

স্পৃহাঃ পু বাতুলুকঃ1 ইতি 

(কন ৭11 ইত্যমরঃ 1 

পুণ জুর্ধ্যকাস্তনণিঃ ॥ 
ইতি হলাবধঃ| স্বনামখ্যাত- 
মণিঃ! ফটিক ইতি ভাষা | 
তৎ্গ্মযাষঃ। স্কাটিকণ২ সা, 

তা াতাাহাহিহিস্পাটীতিশ্িিটটিটিল্ি 

শবটক্দিক। 11 বাঞ্তনীষে ত্র ] টকণ৩! ইতি শব্দত্রাবলী ! 

স্পৃউ| তরি উপসকাগকমাতর 11 ভার? ৪ স্ফাটিকোগলঃ ৫ 
ইত্যমরঃ॥ রোগঃ! ইত্যকে! | শ শালিগপিষণ ৬ ধৌতশিল” ৭? 

ইতি ভরতঃ 1 | ইতি ত্রিকাগডশেষঃ1 সিতোগ- 
সফট ্ শীনে। ইতি কৰিকক্স-  লঃ৮ বিসলমঞ্চি৯ 'নন্মলো- 
স্কট ০$দ্রুমঃ] দ্বাবাদ্যস্বরিণা- |] পলঃ ১০ স্বচ্ছঃ ১১ স্বচ্ছমণিও ১২ 

বোষ্ঠ্যবর্গদ্বিতীষযুক্তে ॥ পঞ্চন- | অনররত্ত্রৎ ১৩ নিম্ভষরত্র* ১৪ 
স্বরিণাঁবিতি ভূমে! | হেষঃ। তথা- ( শিবপ্রিঘঃ ১৫1 অপ্য গুণাদি 

[স্ব সজাভীষতয। স্কটক্ ভি]; যথা? স্টিক সনবীর্ষ্যশ্চপি- 
দিত্যাদীনা” সনিধাবেবাগঠি- 11 তদাহার্তি দোষনুৎ। তস্যাক্ষ- 
ব্যৎ। এব সণথ্যাপি ন সশ্গীচ্ছ-[ মালা*জপতা "দত্ত কোটি গু” 
তে! স্ফুটি বিশরণে ইত্যনে- 1 ফল] তৎ পরীক্ষণ যথা ষ- 
নৈবেউসিদ্ধে  * ষধাতোশ্চ" দীঙ্গাতোযবিন্দুচ্ছবি বিমলত মণ 
বৈষর্ধ্য" স্যা্।. অতএব রমা . মিভতষ, নেত্রহাদ্য" মিগ্ধ" শুদ্ধা- 

৮০ পপ পাপা ১ 

ঁ 



.. শ্ষটিক 
স্তরাল"' মধুর মতিহিম" পিন 
দাহাসূহারি। গাষাণে যম্নিঘৃ 
উ"স্ফ(টত মপি নিজা- স্বচ্ছতা" 
নৈব জহাঁৎ তদ্জাত্য* জাত 
লত্য” শুভ মৃপচিনুতে শৈব- 
রত্বঞ্চ রত বিন্বস্থানে বিদ্য 
দিতি চ পাঠঃ! ইতি রাজ 
নির্ধন্ঃ1, অপিচ! মক্তা বি 
দ্রম বজেন্দর বৈদৃর্য্য স্কটিকাদি 

 ক*] মনিরত্্ সর" শীত" কযা, 
য” স্বাদু লেখন*] চক্ষষ্যত্ধার, 
াত্বচ্চ পাপাঁলঙ্ক বন শন” | 

ইতি রাজবল্লভঃ1% 1 ত্য 
উৎপত্তি পরীক্ষে ষথ1। কাবের 
বিন্ধ্য যবন চীন নেপাল ভূমিষু 
।'লাজ্লী ব্যকিরম্মেদো দানব 
স্য প্রযত্ুতঃ | আকাশশুদ্ধ" 
তৈলাখ্য মুত্পন্ন” স্কটিক*ততঃ 
| মৃণাল, শখ ধবল" কিঞ্িছ্বর্ণ- 

ভরাদ্বিত'॥ন তভ্তুল্য* হি রত্বা- 
ন। মথ বা গাগনাশন*। সান্ু 
ত"শিল্সিন। সদো। মূল্য" কিঞ্চি 
ল্লভেত্ততঃ॥ ইতি গারুডে ৭৯ 

অধ্যায়ঃ 1 & 1] তথা । হি. 

মালতয পিণ্হলে চ বিদ্যাট বৰ 
তটে তথা । স্করটিক* জাযতে 
চৈব নানাৰপ* সমপ্রভ*॥হি 

৬৪৪৫ 

চে 

কাক 
মাঁড্রে। চন্্রসন্কাশ* স্টিক" তত 
দ্বিধা ভবেৎ। সূর্্যকাস্তঞ্চ ত- 
ব্রৈক* চন্্রকান্ত" তথাপর* ॥ 
সূর্ধযাণ্গুস্পর্শমাত্রেণ বহি” ব- 
মতি যৎ ক্ষণ | ূ্যযকান্ত' 

 তদাখ্যাত" ক্কর্টিক* রত্ুবেদি- 
ভিঃ ॥ পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমূ- 
ত" সুবতি ক্ষণাৎ্ | চন্দ্রকাস্ত* 
তদাখ্যাত" দুর্মত" তৎ কল 
যুগে।। অশোকপল্লবচ্ছায* দা- 
ডিনীবীজমমিভ" | বিদ্ধ্যাট- 
বিতটে দেশে জাযতে মন্দকা- 
ভ্তিক"।। সি“হলে জাষতে কষ 
মাকরে গন্ধনীলকে। পদ্মর।গ- 
ভবে স্থানে বিবিধ" স্ফাটিক"ভ 
বে | অত্যন্তনিম্মল* স্বচ্ছ" 
স্বতীব জল" শুচি। জ্যোভি- 
জ্তরলন মান্লিফ" মুক্তাজ্যোতী- 
রস" দ্বিজ। তদেব লোহি।- 
কার" রাজা বর্ত মুদাহীত”। ভা" 
নীল? ত তু পাষাণ প্রোক্ভ রা- 

জমঘণ শুভ” ॥ ্রন্গসূত্রষ" 
ধ্ভ প্রোক্ত” ব্রহ্মময" দ্জ | 

টি স্বটিক্ূপরীক্ষা] ইতি 
ভোজরাভক্লতযুক্তিকঈতরুঃ 1! 

স্টক তী স্কটিকারিঃ। ইতি 
ভাবএ্রক।শঃ | 



৬৪৪৬ 

সী স্বটীক 

স্করটিকাচলঃ পু* কৈলাষগর্থতঃ || কচ বাত পিত্ত কফ্রণান্। নি- 
ইতিহেনচন্দ্রঃ।॥].. 0 হস্তি শ্বিত্র বীসর্গান্ যোনি স- 

স্কটিকাত্ম' পু স্ফর্টকঃ। ইতি ফ্কোচকারিণী॥ ইতি ভাব- 

শব্রত্বাবলী]॥ র প্রকাশঃ | 

শ্করটিকাদ্রিতিরঃ পু* বপুরঃ | |স্ফড ইক নর্থ যথা] ক্ফু 
ইতি কেচির্জ] ৭. ডিক নর্া্ণ ইত্যত্র নর্ম ইহ 

স্কটিকাতঃ পু কপূরিঃ। ইতি | পরীহাদঃ। আদ্যত্বরীতি কাত- 
রাজনির্ধন্টঃ।॥ তরাদ্যাঃ। ইতি দুর্গাদাসঃ | 

স্কটিকারিঃ স্ত্রী শ্বেতবর্ণবণিগ্ স্কর শ স্ফুভে।1| চলে। ইতি 

দ্রব্যবশেষঃ |) কট্কিরী ইতি: কবিকক্সদ্রনঃ | শ স্ফইতী স্ফ- 
ভাষ!। যথা। নরসারযবক্ষার  রন্তী। পমস্ফার । স্করণ"স্ফ রণ 

স্কটকারিত এব কাচ বকঘন্তৈত : মিত্যমরহ। ইতি দর্গাদালঃ 

। বৃভশ্ঃ পাত্য" সত্বতদ্ধি মহ স্যফরণ, লী স্কুরণ”। ইত্যঘরঃ )। 

দ্রাবক" নাম ইতি রত্রাবলী 1. স্কল শ ঢালে স্কন্তে।1 ইতি 
| টি ০২ - ০. 

তজপান্থরাণি | স্ফটিকারী | কবিবন্গদ্রমঃ ॥ শ স্কলতী 

স্কটকারিকা। ফটকরী। ইতি; ক্ষন্তী। গস্কল। সুরপ্থিগা- 
মহাদ্রাবকপ্রকরণে ভৈযজ্য-; স্ফলনককশাভুলানত রঘুঃ। 
রত্রাবলী 1! | চালশ্চলন”। ইত দর্মাদাসঃ!! 

স্ব স্ত্রী স্ফ্টিকারিঃ। ত-(স্কাটক” ব্লী স্কটিক"। ইতি 

গর্ধযাষঃ | স্ফষটিকী ২ শ্বেতা৩ | কাচিৎ্শবরত্রাবলী | জল- 
বিনে পুণ। ইতি কেচিৎ ॥ খুভ। ৪ রহ্গদা ৫ রঙ্গদূঢা ৬. 

দূঢরঙ্গ।৭ রঙ্গাঙ্গ। ৮) অপ্যাৎ স্ফা'তক" ক্রী স্ষটক*। ইতি 
| শব্দরন্্বলী॥| 

ূ 

সো ্ীোিসিীসপসপপাপসপা 

বপন পপ পপ পা পপ পো পাটা পপ পপ পি গুণাঃ] কটুত্ব। দিগ্ধন্খ ক. 
যাষন্ব। প্রদর মেহ কৃচ্ছ বমি প্কাটকোগলঃ পু স্ফটিকণ | 

শোধদ্গোষনা শিত্ব"। দৃরঙ্গদ1 | ইতিত্রিকাগুশেষঃ॥ 
তৃ্্চ। ইতি রাজনির্ধনঃ ॥ | স্ফাটীক" ক্রী প্ৰটিক'। ইতি 

অপিচ। স্কটিকাঁতু বযাযো, | শব্দরন্াবলী | 



সঙ ন্ফিট | ১৪৪৭ ্্ীত 

ক্ফাতঃ ত্রি বৃদ্ধিযুক্তঃ! স্বীয় | | কস্ফেটযতি। বৃতি রন্যে রন 
ধাতোঃ ক্তপ্রত্যযেন নিষ্পননঃ। ] মন্যতে। ইতি দুর্গাদাসঃ | 
ইতি ব্যাকরণ” 1 | শ্ফির" ত্রি প্রচুর") ইত্যমরঃ |! 

স্াতিঃ স্ত্রী বৃদ্ধিঃ! ইত্যমরঃ॥| | স্ফীতঃ ত্রি বর্ধিতঃ। যথা। স্ফী- 
স্কাযষ ঈউ বৃদ্ধ! ইতিকবি 1 তান্ জনপদা"স্তত্র পুর গ্র। 

কল্সদ্রমঃ | উ স্কীতঃ স্ফাতঃ | ব্রজাকরান! খেট খর্বট বাটীশ্চ 
;ও স্ফীষতে পশ্ফাযে | স্ক। 0, বনান্যপবনানি চ 0 ইতি 
যমির্মোক সন্দীতি গণরূতানি- 1] আভাগবতে ১ স্কদ্ধে ৬ অধ্যা- 
ত্যত্বাৎ! ইতিরননাথঃ।বস্ত 1 য্হ॥ স্কীতান্ সমৃদ্ধান্ দেশা- 
তত্ত স্কাযতে স্ফায্ পচাদি, : ন্। তত্র তন্যা" দিশি। পুরগ্রাম 

ত্বাদন ততঃ সইবাচরতখতি ক ত্রজাকরান্ তত্র পুরাণি রজ- 

পপ 

সপিসপাপাশ 

শত্র্ত"। ইতি দুর্গাদাসঃ ধান্যঃ। গ্রাম। ভূষ্তপ্রেক্তঞাঃ। 
সফর” ক্রী গচুর"। ইত স'ক্ষি- ] বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃভ্যাশ্চ যত্র চৈৰ 

গ্তমারোণাদিবৃতভিঃ। বসস্তিতে। স তৃগ্রান ইতি 
ক্ফ]রঃ পু, বিকটঃ)। টিকা মা শৃদ্রাণা"বাস এব চেতি 
৮ ইতি মেদনী!। বিপু.) ॥ ব্রজ। গোহ্গলানি। তাকরা 

লেত্রি। ইতিহেনচত্্রঃ | 1 রত্্রাদ্যৎ্পন্তিজ্ঞানানি ভান্ ॥ 
স্ফারণ* ক্রী স্ফরণণ। ইত্যমর [ খেটা কর্ষকগ্রামাহ | খরটাও 
চীকাযারমানাথহ 1 1 খিরিতটগ্রামাঃ) ভূপ্ুপ্রো কতা 
খ্কালঃ পু” স্যর্তিঃ ।স্ফলধাতো!। টা একতো যত্র তু গ্রামে। ন- 
খর প্রতাষেন নিশন্নঃ॥ 1 গরটৈকত? স্থিত” নিশ্রন্ত খ- 

শ্িক্ স্রী কটিপ্রোথঃ। ইত্য-. টা নাম নদী গিরি সমাআষ 
মরঃ | | দিতি॥। বাট্যঃ পুগ গুষ্পবাট্য 

স্ফিকঘাতনকঃ পু” কট্ফলঃ1 | ত্ভাওঃ। বনানি সবতগনিদ্ধ বৃক্ষা- 
ইতি শব্দচক্দ্রক1 || ণা” সমূহ 8 উপবন।নি রো. 

শ্ফিট ক্ বৃত্যাণ।। হিসে 10) পিত ক্ষাণা” ষমুঙ্াঃ তানি চ! 
অনাদ:র। ইত করিকন্ক্রমঃ | ইতি ত্রীকাযা*ভ্ীধরস্বামী ॥ 



নট ৬৪৪৮ সব 

স্কুট ক ভিদি। ইতি কৰিকন্প- | স্ফুট ক হি'সে। আঙগূর্বে। ই 
দ্রুমঃ | ক স্ফোটযতি কণ্টকঃ । । ইতি কবিকক্ষদ্রমঃ |) আজ 
পদ“) ইতি দুর্গাদাসঃ 1 উপসর্গ! ক আস্ফোটফতি। 

স্কুট ইর বিশরণে। ইতি কৰি- ইতি দর্গাদাসঃ ॥ 
কল্পদ্রমঃ1॥ ইর অস্ফুট অ. স্ফুট ২ ক বিনরণে। ইতি কবি- 
স্ফোটাৎ! বিশরণ, ভেদন। 1 কক্ষদ্রনঃ ॥ বিষরণণ বিকসন*। 

স্ফোটধতি গাত্র"বাণ | বিসরণ্।, স্কটযতি চন্পককলিকা! অ- 
ইত দন্তযমধ্যগাঠে বিকমন পুস্কুটত। ইতি দুর্গাদাসঃ ॥ 

ইত্যর্থঃ। স্ফোটতি মলিকা ক ক.. সক তরি ব্যক্তঃ॥ প্রফুজঃ | 
লিক।] 1 ইতিম্বেদিনী॥ শুক্লঃ! ইত্য- 

ফুট শি বিকামে। ইতি কবিকল্প | জষঃ1| ভিন্ন ইতি স্ফুটধা- 
দ্রুমঃ ॥ বিকাস ইতি কপগজ ] তবর্থদর্শন।ৎ 11811 ফুট গ্রহ 
গতাবিতি দস্ত্যাত্তস্য ঘঞ ক ৃ যথা। জ্যা্ সণ্গতো মৃধ্যকৃ' 

র 
ৃ গ* বিপূর্বেণার্থাস্তরবাচিতয। । লেন মধ্যে | মন্দনফুটঃ স্যাৎ 

বিকষন নিত্যর্থঃ। শি স্ফুটতি । চলকেন্দ্ মক্ত“। বিধায শৈঘ্যে- 
কেতকীকোরকঃ। অ টা ৭চলেন চৈব* খেটস্ফুটঃ স্যাদ- 
পুদ্থোট। ইতি দুর্গাদাসঃ সরুৎ ফলাভ্যা* | ক্গঞ্জন্য বি- 

স্কট ও বিসরণে! ইতি কৰি-[ শেষ মাহ। দলীক্কতাভ্যাৎ প্র- 
কক্গদ্রমঃ।) ও স্ফোটভ্তে নব- 1 থম” ফলাভ্যা" ততো! হখিলা- 
জ্যলানি জটজপ্রাষেষু ৃক্ষে | ত্য মসরুৎ জজ! স্ফটো র- 
স্বিতি হলাযৃধঃ | ইতি দুর্গ; | বীন্দ মৃদুনৈব বেদে নীঘাখ্য 
দাঃ তুকঙ্গস্য তযো রভাবাৎ।॥ ইতি 

স্কুট ইক নম্খরণ। ইতি কবি-1 সিদ্ধাস্তশিরোমণিঃ 1 
'কক্পক্রমঃ] নর্মেহ পরীহাসঃ 1 | )স্ফুটন* ক্রী বিদরণ"। ইত্যমরঃ 
ই কশ্ফণ্টযতি মখাযণলোকঃ। ( | বিকমন”। ইতি স্ফুটধাত্ব্থ- 
অয মন্যে ন মন্যত্তে। ইতি | দর্শনাৎ |! 
দু'দানঃ 0 স্কুটবন্ধণী তরী গারাবতগরদী। 
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চি ইতি রন | 
মাল11 স্ফুটবন্ধলীতি কেচিৎ 

স্ফুট। স্ত্রী ফটা। ফণ|। ইত্য- 
মরটাকাযা* রাষা শ্রম 

চ্ফটিঃ স্ত্রী পদক্ফোটরেগঃ | 
নিভন্নকর্কটীফল'। ইতিমে, 
দিনী |! 

স্কুটিতঃ ত্রি বিকমিতঃ। ইতি । 

হেমচন্্ঃ'। ভিন্নঃ। পর স 
তঃ। ইাও স্কু)ধা সনি 

॥ বাকী দে ই স্ফুটশব্দ। 
দর্শনাৎ 

স্ফুটী স্ী পরান 
কর্কটীফল*। হ টী ইতি ভায।1 ) 
ইতি শব্দরভ্বাবলী 1! ৃ 

স্কু ক অনাদরে। ইতি কৰি: । 
কর্ক্রমঃ |! ক স্ফুউযতি। ইত 
দুর্গ দাস 

স্ফৃড শি বৃত্যা"। ইতি কৰি স্ 
বল্পদ্রমঃ॥ শি স্কৃডতি। অ ( 
স্ফুভীঙ। পৃস্ফোড। বৃত্যা* : স্ফ 
বরণে! ইতি দর্গাদা নঃ 1] | 

স্কুড ইঙ ফল্পে। ইতি কৰি 
কল্সদ্রুমঃ]] ফুল”বিকমনণ! ই 
স্টুও্ততে ॥ উ স্ফগতে জন 

কোরকঃ। পুস্ফুণ্ডে | ইতি দুগ। 
দামঃ] 

স্ফ্রণ 

স্কুড ইক নর্দণি। ইতি কৰি- 
কল্পদ্রমঃ1! নরম ইহ গরীহাসঃ 
।ই কস্ফৃণুষতি'সখাষ* লেকঃ 
৷ পুস্ফ্গুযিযতি। আদ্দাস্বরীতি 
কাহন্ত্রাদ্যাঃ। গঞ্চমস্বরযুক্তো 
নর্্ে! ইতি গোবিন্দভউঃ 
ইতি দূর্গাদাসঃ 1] 

স্ফুত্করঃ রি অগ্রিঃ। ইতি শব্দ" 

চক্দিক] 

স্ফুংকারঃ পু* ফৃ্কারঃ। স্ফু- 
দিত ভ্রিষভ ইতি স্ফুংশবদ 

পূর্ব কুধাতো৷ তাবে ঘঞ, প্রত্য- 

ষেন নিম্পন্নঃ] 

স্কা শি স্ফুত্তে।] চলে। ইতি 
কবিকলদ্রমঃ]। ফুর্তি প্রকা- 
শৃঃ। চল শ্চলন*। শিস্ফ:তি 
চামরণ। অস্টম পুশ্ফোর 
| ইতি দ; দাস? 1 

স্করঃ পু” ফলক*? ইত হেম- 
চন্দ্রঃ। স্যর । ইত্যমরটাক1 

স্টরণ হী কিঞ্চিচলন, | ইতি 

ভরতঃ)) ভৎ্পর্যযাযঃ। স্করণ, 
২। ইতামবঃ1।স্কুলনণ৩ স্ক- 

রণ” 5 স্ক কঃ৫ স্ফাীণা ৬ এ 

রণ”৭। ৷ ইঠিভ্রকা 0 কুস্তি 

ইতি শদরদ্রাবলী ক || অঙ্গ- 
স্কর।স্য গুভা শুভ ফল" ষথা | 



স্ফরণ 

অ্রমো হধূনা হস্ফরিতন্য গম্যক। 

প্রত্যেক অবাক্তফলপ্রভাব* | 

সর্বত্র ষন্রাবগতে শ্বদেহা দু 
গদ্যতে বর্ধবিগাকদণবিৎ ॥| 

মূর্দি স্ুরত্যাণ্ড গ গৃথিব্যবাপ্তিঃ 

থান প্বৃদধিশ্ ললাটদেশে | 

জর ঘ্াণমধ্যে প্রিষলঙ্জনঃ স্যাৎ 

নাসাক্ষিমধ্যে চ সহাযলাভঃ॥ 1 

দৃগন্তনধ্যস্ফৃতরণে হর্থলাভোৎ, 

কঠৌ ভ্রু ঘিস্কুরিতে দৃগা 

রি জযে। | দৃশাধঃ ্ৃণে 

ঃ স্যাৎ প্রিঘপ্রতিঃ দ্যা 

তর কর্ণে। যোধিৎ স 

এ রিতে চ গঞ্জে যাণে। 

লা খয মুদৌ তবেতা" ্ু 

জোষ্টদঙ্গাবপরে রা্যোশ্চ 

রি ীঃ৫ ৭ পর? 

৬৪৫৭ | 

দ্ব গলে ভোগ বিস্দ্ধিলা-) স্মরণ 

স্ফুরন্ 

গা যুকম্পেপি চ বাহনাপ্তিঃ ? 

বরাহ্গকম্পে বরযোধিদাপ্তি 

সূর্ষে সকল্পে তনঘস্য জন্ম) 

বসতো সকল্পে যুবতিপ্রবৃত্তিঃ 

দোষশ্চ কম্পে পুন বরুপৃষ্ঠে! 

উরঃ পুনঃ ম্যাত সুমহাধলাভঃ 

স্যাজ্জানূকম্পে ত্বচিরেণ নি- 

দ্বিঃ।। জজ্যাপ্রকম্পে নিজ- 

দেশনাশঃ স্কানাপ্তি রুট শর" 
ণশ্য কম্পে। যাত্র। সলাভাজ্বি- 

ভলপ্রকল্পে পুণ্সা” সদ) দক্ষি- 

ণদেহভাগে || ভ্রীণাঞ্চ বামাব- 

যব গ্রজাতঃ স্পন্দঃ ফলানি 

গুদিশত্যবশ্য*। ইতি বসস্তরা- 

জশদনে নরেসিতে ইজল্ফ- 

রণত্র করণ" চতুর্থ 

কু রণ+। ইত্যমর: 

সখ 1 স্পঙ্দে তুজস্োটন | টীক!॥ 
মাগনাধ স্পন্দঃ করম্য বণ । ক্ষ ন্ তি কল্পনযু্তঃ। স্কর্তি 

গ্ুহেহঃ) ল্পন্চ পৃষ্ঠদ্য গ 

রাজষায স্পন্দো জধাযোর্সি। 

মান না" 1] 

বিষান্য লাভ 

রি রশ সঁক্ষল্পে 

£ কটিপ্রকম্পে 

ত বল প্রমোদ দী। নাভিগ্রক, 

স্পে নিজদেশনাশ; ধনদ্িব-। 
ুণ্চ ভ্রবি প্রবন্পে॥ দুঃখ, 
ধনান্ত* হদবস্য বন্পে শ্ফিক 

বি শৃ্টঃ। যৃখা। গঙ্গোভৃঙ্গত- 

রঙ সঙ্গতজট জুটাগ্রজা গ্রৎ- 
কণি স্ফর্জৎ শতক ভীতি 

গভূত চমৎকার স্ফুরৎ সন্তু 

মা আনন্দ মুতবাপিকা" বি 
দধতী টিত্ত শিরীশ প্রভো তা 

রর ্বসজমে ভগবভী লঙ্জা- 

গার্তী ॥ ইতি কাব্য 



ত্ফুন 

. চন্দ্রিকা।। 
স্টুরিত' লী স্কুরণ* | স্ফুরণ 
বিশিঞে ত্রি। যথা। জমে। ধু 
নাঙ্গস্ফুরিতে চ সম্যক ইতি] 

শ্রিযাশ্রুতিঃ স্যাৎ [ৎ স্ফুরিতে চ 
কণে (ইতি চ। বসস্তরাজশাজন" 

ফু আ৷ বিস্মৃতে। ইতি কৰি 
করক্ষমঃ ॥ কিপির চে লো 

পে স্ফুরৌ স্কুরঃ। আ ক্কু 
ছি" স্ফু তেন। চা 

| কথাণ্মদ/গঃ। ইতি দূর্থাদাসগ। 
না টুওআ বজুশধে। যে? 

টক্কর্ঃ। ও কর্ণ? | ভা! 

৪ জর্তৎক্কর্ণ তেন! বজ 
ির্ধে যো বজকর্ত কশবঃ | 

স্ফুজতি বক্ত“1 ইতি দুর্গাদাস 

স্কুভ্জকঃ গু" ্ ুকতৃক্ষঃ। ইন 
মরটীকাষা*রায যমুক্ষটঃ 11 

স্রুরজথুঃ পু" রে তশ- 

বদঃ। ইততাসরটাকাযা তঃ1: 
স্কুল শি স্ফু. ভী॥ চলে পন 

| 1ইতি কাঁবকদ্গদ্রমঃ] শিশু সূ 
লতি অনু লশ্ৎ পুক্ফোল। স্থ 
্তিঃ প্রকাশঃ চলঃ রা 7 
চষঃ সঞ্চযঃ] ইতি দুর্ঘাদাসঃ | 

শুল” ক্রী বনস্ত্রবেশ্ম। তাবুইতি 
ভাষা। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ [ 

পপ পাপা 

হ্্িমা 

স্কলন* ক্রী স্ফুরণণ। ইত্যমর- 
টীকাষা* নীলকণঃ | 

স্কুলি্গঃ ত্রি অন্িকণঃ। ফিন্কী 
ইতি ফিনক্গটী ইতিচ ভাষা | 
ইত্যমরঃ |! দ্বেঅস্মিচূ্ণে।স্ফৎ- 

কারেণ লিঙ্গতি গচ্ছতি স্ফুলি- 
্গঃ! ইতি তণ্রীকাষা* ভরতঃ ॥ 

স্কুলিঙ্গিশী স্ত্রী অগ্নিসপ্তজিন্কা- 
স্তভ্গ তিজি্ক বিশে্ষঃ | ইতি 

জটাধরঃ ॥ 
স্কুজকঃ পু* তিন্দুকবৃক্ষঃ। ত্য 
মরঃ ্কর্জতি বৌ ক্ষি 
স্কুকঃ। টে নি 

ষেণকঃ। ্ফূ: জর্বা দীর্ঘঃ সর্বত্র 
ইতি পরবাক্যাৎ ্কুক্জরকতস্ফু- 
8৯৫ ₹জঃ সইব দুট- 

1 স্ফুজক ইান্যে ] 5 429 

বজপাতজনিতশবঃ 
ত্গর্যযাধঃ। বজনম্পেষঃ ২ 
ত্যমরঃ। র্জবুঃ ও বিস্ ফু 

খুঃ৪ বিস্কৃজখ্ঃ ৫ বজান- 

ধা ৬। ইতি ত়ীকা ৷ 
রী স্করণ"। ইত্যমর- 

কাছা” রমানাথঃ | 
র্ভিযান ত্র পাশুপতঃ1 যথা । 

গাঞ্চার্থিকঃ গাশুপত শ্চিদ্রপঃ 

তি 



স্ফোটনী 

৬ তমাল মতঃ। ইতি ভ্রিকাণ্ড 
শেষ, ॥ স্কর্তিবিশিষে তরি] 

স্কেযান্ ব্রি অতিশষঃ। স্ফির 
শব্দাদীযন্তুপ্রত্যযে তে স্ফা- 
দেশেন নিষ্পন্নঃ) ইতি ব্যাক- 
রখ" ॥ 

স্ফে্ঠঃ ত্রি অতিশযঃ। ইত্যমরঃ1। 
স্ফোটঃ পু” ক্ফোটকহঃ1] ইতি 1 

রাজনির্ধণ্টঃ 
স্ফোটকঃ পু* রোগবিশেষ? |. 

ফোড়া ই।ত ভাষা। তৎপর্য7াযঃ 

পিডকঃ ২ গণ্ডঃ ৩1 ইতি হম 
চন্দ্রঃ1! স্ফোটঃ ৪ বিস্ফোটঃ৫ 
। ইতি রাজনির্ধনঃ1] অস্য র্ 
বরণ' বিস্ফোটশবে দ্রষ্টব্য” 
ভেদক পরীহাসকযোস্ত্ি || 

স্কফোটন* কী বিদ্রণণ! ইত্য-। 
নরণীকাষ। ভ্বতঃ1। প্রকাশনণ | 

শ্ফোটনী ভ্রী মনিশগ্ববেধোপ- 
হণ | ভোঙরী ইতি খ্যাত। 1 

যথ]। আতস্ফাটনী স্ফোটনী 
চতত্রল' স্ফোটনী মৃত] ইতি, | 

তআদিকপকেযঃ |] কিঞ্চ নাস্ফোটলণা* বেধশীচ শ্ফো-। টদী বৃষদর্ণশকা। ইতি ভরত-। ধৃতব চস্পতিঃ |] 
ৃ 

ূ 

| ইতিস্ফুটধা ত্বর্থদর্শনাৎ |! 

২৬১৫২ 
স্্য 

| স্ফোটীজকঃ পু ভলাতকঃ? 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ 

ক্ফোট। শ্রী সর্গকণা। ইতি 
কেচিত |! 

স্কোটাযনঃ * পু" মৃনিবিশেষঃ? 
তথ্পর্যযাযঃ ৮ কক্ষীবান্ ২ 1 
ইতি মার ্ 

স্কাটিক। স্ত্রী হ পুিকা ইতি 

ত্রকাগুশেষঃ]। রে ফ্ো- 

টিকা ইতি পাঠঃ] 

স্ক্য* ক্লী খাকারকানঠ*। যথা 
। ক্ফ্যাশ্লিক্টজাধিকর্ণঞ্চ 
স্ক্স্য খলসাকারকা্টন্য ভক্তা- 
প্লেষ নিমিতকেজাষ| ঘি ওট- 
তেন প্রক্তিবদ্িক্লৃতি রিত্যতি- 
দেশেন দর্শাঝ্সক নক 
থা” প্রাপ্তো পূর্ব দন প্রাতঃ 

লীন" হ্বনীযদেবতাবাহন ম- 
পি প্রাপ্ত" তচ্ট তদ্দানী" ন বি- 
ধীযতে নৈমিত্তিকে নিনিভ্ত 
নিশ্চযবতো! হধিকারিতষ প্র- 
কতে শবে! ভাবি ভক্তাল্লেষগ 
নিমিত্ত স্শষেন প্রধানানধি- 
কারিণো হঙ্গানধিকারাৎ 
দূ্তরদিনে চ নিমিত্ত নশ্চষে 
তদধিকার রা নাবাহ্- 
নানৃখান" আবাহনন্য ূর্ঘণ দন- 



৬৪৫৩ 
 স্মরচ্ছ 

প্রাতঃকালনৈষত্যাদিতীজ্যাঘ। 
আবাহন*বিনৈবানুষ্ঠান মিতি! 
ইতি তিথ্য।দিতত্্" 1) 

স্ম ব্য* শ্লোকপাদপুরণণ। ইত্য- 
মর? ভতদ্বোগে অতীতকালে 

কী বিভক্তি ভৰতি॥ যথ।। হ- 
স্তিন্ম রাবণ রামঃ। ইতি মুগ্ধ 
বোধব্যাকরণ” ]1 

স্মষঃ পু” অভ্ভ্তঃ|] গর্বঃ] 
মেদিনী ॥ 

স্মরঃ পু” কামদেৰঃ? 
1) স্মরণঞ্চ |) 

স্মরক্পকঃ পু* ভগণ। 
কাওশেষঃ | 

স্মরকূগিকা স্ত্রী যোনি ্মরকূ 
ভিউ তো ন্ষ্প্ল 

2 পু* বিষ রঃ ইতি ও বে, 

2৭ 
৩ 

১ লও ণ 

হ৩।মধুও ঞ সি 

ইতিত্রি- 

শ্ময়গুরু 
শু 1 

স্মরদুহ 
ধর? 1 ূ 

স্ারচ্রঃ পু” রতিবন্ধবিশেষঃ ! 
যথা! ধৃত্ব। ব 

পাদ্রম্যোগরিস্কিতৎ 1 দাগ রম 

তে কাশী জ্মচত্রঃ নিক 

॥ ইতি স্মরদীপিকা || 
স্মরচ্ছতর ক্লী যোনি! ই 

কেচিশ 1] 

এজ 
কী যৌ।ন্ঃ] 

[মৃকরেপোরুল হা 

| স্মরব 
ল্মরণ* ক্লী স্মৃতি! তণ্পর্ধ্যাষ " 

| আধ্যান*২ কি ৩1 ইনি 
৪ চর্চা ৫7 

পু” বগি ॥ 

কাঘাবন্তা। তদ্দ্খ- 
থিধ। য ২ থা। নবন তি ৪ প্রথ- 

| জগ ন।শহ 0 উক্মাদে। অন্হ] 
ঢুকি ররর টু 06 1 মুদ্ভহ্িতভ্যিতও স্মরদখ দশে 

ণ রি ররিজহ পি 

| ক্্যপ্রিভাযাচক্ষতে » ইত্যজ্জম- 
| ০ ররর 
| সলমন? || 

ক্ররগৃভা" হী ফোশিও! ইতি শুক 
্ শ 4 ! তা ॥ $ 1৬ ৫ বং 

1 2: 
| বহন ্ 
. শত" 2416 হা 90 চারলেন হি আন্তঃ পুত বদ) হাত হেন 
1 টিটি নিন রনি দান 

. ৮০1 লঞক০ 1 হও বেজ 
4 ০5:14 1৯০ লন, ৬ কলেরা রি 

1 সহহয। জা জোন রনভ্রঃ 
1. 27228 1. ২1 বে 11 

রাহ তু সতি6 ৮ ফত তাও 



২৬৪৫৪ 
সমা্ত 

কেচিৎ | 
স্মরবীথিকা ভ্ত্রী বেশ্যা ইতি 

রাজ নির্ঘণ্ট? ] 
চিল ্বনণ্ডঃ পু* ব কামবৃদ্িক্ু 
পঃ] ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 0 

স্মরমধঃ পু* চন্দ্ঃ। ইতি কেচিৎ 

্মরস্ততঃ পু উগস্থঃ। ইতিশব- 

বতৰা শী 11 
রা 

গণ গর্দিভঃ! ইতি 

৮ শিী্োপিস্পাি শিপ শ্পাপশিপী শীল সপ 4 শিশির ০ শী শশী শা শ্পীসসাশ টাসী 7 সপ শীাশিশাঁশিটি ২ 

ভরকাগশে।। : 

স্মরহর্ঃ পু" দিবঃ1 ইত্যমরঃ))। 

স্মরাগার” কী ভগণ। ইতি * শ-। 

রহ্াবলী 7 | ই 

স্মারাস্ৃশঃ পু” নখণ। ইতি শব র 

রত্রারণী ॥ | 

রানূঃ পু* রাজামু। ইতি রাজ 
নির্ধণঃ 2 

শরূঘবঃ পু" লাল।। যথা।। 
| 

স্মরারবে। মখসুর” পারি স্যৎ 

গানভাজন”। ইতি ত্রিকাণ্ড 
শেষ] যদ্যভেদ্ঃ1 ইতি কে. 

চিৎ 1! 

ন্স্ঠঃ প্রি মডিসন্বঙ্ধ [যঃ1 স্মৃতি- 

শ্রব্যবশ্ ধা (॥ ্ঘভ। 5771৩ 

ক নিষ্মহ।। 

রত" ক্রী সমৃতিশান্ত্ে কতক! 
৮ তে ত” কন্ম স্বরণ হর্ষ! 

১১ ৭০৯4৯১৯৯৯০৪ ২৯ 

ৃ 
ৃ 

| 

ূ 
| 
| 
| 

| 

্ 
€ ঞ ৃ 

দন্যোপি স্মান্ত মারে] অ- 
শ্ঞ্ডোৌ শৌত মপ্যনাঃ জর্ধর্যাদা- 
চার মন্ততঃ 1; ইতি তিথ্যাদি- 
তত্ব” ॥ অপি চ। প্রগতি স্মৃভি 
বিরোধে তু শ্রুতি রেব গরীষসী 
। অবিরোধে সদ। কার্ধ্যৎস্মাস্ত 

বৈদিকবৎ্ দত। 1] ইতি শ্রাদ্ধ- 
তত্র"? 

কঙ অনাদরে। ইতি কবি- 
কন্পজ্রমঃ | দত্ত্যাদিঃ। ক ও 
্মাফধতে! ইতি দুর্গাদা [সঃ 

অনাদরে 1 জেহে! 
সুদ্রমঃ] ওঞ্টযবর্গ- 
ক ন্মেটঘৃতি ঃ ইতি 

| আঃ 

এ 

/৩1/ ভর এ ্  এয কী 
উন 

তি ই পি 
০ | 
৪.2 বীসসপটি 

০.1 
সহ ৃ সা টি 

জে 

চু? 

"11 ডি 

০ 

নর 

ঘদ্ধাস্যৎ। ইত্যমরঃ 
1 বিকৃণিতে ত্রি। ইতি ভ্রিকাণ্ড 
শেঘঃ 1] 

সল নিতসিষণে । ইতি কবিকক্প- 

রঃ 

জন 0 ওঞ্টযবগর্েষযুক্তঃ 1 
স্মলতি চক্ষঃ গন্সাভি রাবৃত' 
স্যাদিত্যথ, 1 ইতিদু' গাদাসঃ 11 

শ্মু স্মৃতি) ইতি কৰিকয্রমঃ | 
রতি স্মৃতি জ্ঞানবিশেষঃ 
তথা চ বস্িভ্গবতী দেখা ্ু- 
ত্যনৃভব ভেদ্িকা। ইতি তার্কি- 
কাঃ। তেন এ অগ্যন্তকর্তঃ 



৬৪৫৫ 
স্মৃতি 

কর্মমত্ব"] গুরুঃ শিষ্য, শাস্ত্র"স্মা- 
রষতি। ইতিদর্গ দাসঃ ্  

স্মুম উঁৎক্যে? কবিকক্স- 
দ্রুমঃ 0 চি উৎ্কঃ 
উৎ্কণিতঃ তন্য ভাবঃ ওুঁক্য 
সৃুত্কছ11 আধ্যানে ইতি প্রা- 
ঞ্চিঃ। আ। সমভ্ভাৎ ধ্যান মাধ্য।, 
ন” ইতি কশ্চিৎ। উৎ্কঠিকা 
ইতি কাশিকাবৃত্তি বোগদেবো 
1 উত্কণাপু্বক" স্মরণ নিতি 

বৃদ্ধাঃ। যুহু রন্ন্মরষন্ত মনুষ্ধ 
গৎ ত্রিপুরদাহ নিতি রিয়া | 
ইতি দর্গাদাসঃ || 

স্মৃতঃ ্ি স্থৃতিবিষযঃ। কতন্মর, 

ণঃ। যথ!১ আবিকে পিতৃক্ক 
তোয চ মাস শ্চান্দ্রমনঃ স্ৃতঃ | 

বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞা- 
দে সাবনে। নত] ইতি মল. 
আম মতক্্” | 

স্মৃতিঃ স্ত্রী তন 

ইতি চণ্ডটাকাযা” নাথোজী; 

ভরউউঃ11 স্বান্যাশ্রি ০ 
সণ্্কারজন্যজ্ঞান”"। ইতি রন 
মঞ্জরী ২ অনুভবান্যদ্ষার 
জন্যজ্ঞান*। যথ। । সন্বিষ্ভগ- 
বতী ছেধ। ন্মত্যনুভবভেদিকা 

ইতি কৰিকন্দ্রমটাকাষা*দু 

স্মৃতি 

গাদাসঃ]। কিঞ্চ! বিভূ বৃক্ধ- 
দি গুণবান্ বৃদ্ধিত্ত দ্বিবিধ। 
মতা । অনুভূতি স্মুতিষ্চ স্যা- 
দনূভূতি শ্ুর্বিধ ॥ ইতি ভা- 
যাপরিচ্ছেদঃ &| অন্য অনু- 

ভূত” প্রিষাদীন! মর্থানা” চিন্ত: 
ন”স্মৃতিঃ। তত্র ক 
বাস্প নিশ্বসিতাদযঃ | ইত্তযুজ্জ- 
লনীলমণিঃ 1! তৎপরযাষঃ 
চিন্তা ২ আধ্যান"৩! ইত্যমরঃ 
1! চিত্তিযা ৪1 ইতি ভরতধৃত- 

রভসঃ | চিস্তঃ৫1 ইতি ্দীর- 
স্বামী ॥। আধ্য। ৬1 ইতি রাষা- 
অমঃ | চিন্ভিতিঃ ৭ ধ্যানণ৮ £ 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ স্মরণণ ৯ 
চ-$1১০। ইতি জটাধরঃ॥ সাতু 
গ্স্ছম্য অষ্টভি ধসৈ ভর্বতি £ 
ইতি সুখবোধঃ11্চ 1] স্মৃভিকা- 
রফৌষধ” ষথান শঙ্খপুন্পী বঢ। 
সোম ত্রান্দী ব্রন্মসুবচ্চল।। অ- 
ভব।চ গুডুচী চ অটবষক বাঙ্গ- 
টা 1 এতৈ রক্ষমমৈ ভাগ্গৈ ধূর্ত 
প্রস্থ" বিপাচযেত্ ! কন্টকার্্য। 

রষ” প্রস্থ" বৃহত্যা চ সমন্বিত” 1! 
এতদ্বান্মীঘৃত” নাম স্মৃতি মেধাক- 
রণপর*। ইতি গারুভে ১৯৮ অ- 
ধ্যাযঃ1চ] মম্বাদিমৃণিপ্রণীতশা- 



৩৪৬ 
গ্মৃতি 

স্ববিশেষঃ ্মরন্তি যে মনঘা | 
প্রৃতিঃ। যহুর্ষিতি ধেঁদা থণ্মরণ*; 
রে ]  তদ্যোগাৎ গর গা 75" 

1) 

ণ রা র্মশান্ণ, 

০ নি 11 

প্রাধ।ন্য! 

নিবন্ৃত্বাৎ 
মৃত” | মন 
স্মৃতিঃম। ন শা 
ল্লকভউথৃত বৃহস্প।ং 

তণ্পর্ধ্যাবঃ। ধন্মানং 

ইত্যমরঃ | ০ 
জটাধরঃ 
৪ ইতি শব্দরন্্রবণী। 

ডি 

সি 
যম" স্মৃত* 1 সাণ্থ্য" চৌশনস* 
দেবি তামসা 'নিরযপ্রদ্ণাঃ কি 
মত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্ব 
তশবপে । ভামসা নরকা বৈৰ 

বজষেত্তান বিচক্ষণঃ 1 অতে| 
হি রাজযৎ কম্ম তামসঞ্চ বরা- 

ননে! প্রাণান্তে নৈব হর্ধ্যাদ্বৈ | 

বং ববেকী তজ্ববিমরঃ 11 বিনা তু 

সাত্বব" কশ্ম যত্রানাধারণ* হ- 

রে?! কদাটিদ্াজন* কার্ধ্য 

নানসৈ ৪৪ নত আদতি 

স্মৃতি পুরাখোগপুরা ণেয়। গ্রষেযু 
চা! দণহ্ভ। লে: গারি- 

জেযানলাদয | )্ 

বাহ সার়ো হঃওদ্বিকে 

লতি 

্ 

পা ব্ছি 

নি 

নী ঃ 

রি 

তা 

| মতঃ 

1 সঢ সাত্বক রাজন ছি ] ইতি পামোতরখণ্ডে 2৩ 

ভেদেন ভ্রিবিধঃ! যথা) ভথে-, অধ্যাবঃ || 

ব স্মৃতযঃ প্রো) খধাবভ স্িং স্মৃতিমান তর শ্যাতাবশিষ্টঃ 1 

গুণাঘিতাঃ 

শ্চৈৰ তামসাঃ গুভদর্শনে 1 বাং 
শি” চৈব হাগীভৎ ব্যাস” পারা) 
শরপ্তথ।! ভারদাজ” কশ্যগ- ৃ 
ঞ্চ সান্বিকা মৃক্তদাও শুভাঃ | 
চ্যাবন* বাত ব্য আনেষৎ, | 

দাক্ষ মেব চা কাত্যাযন* বৈ ৃ 
বঞ্চ রাজনাঃ স্বর্গদ। মভাঃ 0 
গৌতম" বাহম্পভ্যঞ্চ সন্বর্তঞ্চ। 

সাত্বক। হ্াজসা 
1 

১ ০. সেটি 

ৃ 

চিন্তার [ন। ব্ুুতিশব্ান্মতুপ্র- 
ত্যযেন নিম্পম 1 

[তিবিরঘঃ তরি ধর্মশাজ্বিপ- 

রীতঃ। যথ]। কম্মপুরাণে হি- 
মালযণ প্রতি দেবীবাক্যৎ। যা. 

নি শাক্সাণি দৃশ্যস্তে লোকে 
হশ্মিন্ বিবিধানি চা? আরতি 
স্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষা” 
হিতাষধী। করান্স ভৈরবঞ্ষেব 



৬৪৫৭ 
সান্দ 

যামল” নাষ ষত্কত" ! এব। 
মাদীনি চান্যানি, মোহনার্থা- 
নিতানি বৈ॥। মষা সৃষ্টানি 
চান্যানি মোহাষৈষাণ ভবার্ণ 
বে। ইতি মলা সতত 

স্মৃতিশান্ত্রৎ ক্রী ধর্ম্মসর্ণহতা। যথ। 
।স্বৃতিশাস্ত্রে বিকল্বস্ত আকা 
জ্কাপূরণে সতি। ইত্যেকাদশী- 
তত্বধূততবিষ্যপুরাণবচন* | 

স্মতিহেতু* পু" আরণকারণ 1 
তজ্পর্ষযাযঃ। বাসন। ২ সৎস্কা- 

রঃ৩ ভাবন| ৪1. ইতি জটা- 
ধরঃ 1 

ল্মৃত্যপেতঃ তরি ন্মৃতিবরুদ্ধঃ | 

ইতি কেচিৎ্। 
স্মেরঃ ত্রি বিকশিতঃ। ইতি হেষ 

চন্্ঃ।] ঈযদ্ধসনশীলঃ1 ইতি 

সক্ষপ্তসারোণাদিবৃত্তিঃ 
| 

হে: € ে' ৃ 6 এ ল্মেরবিকিরঃ পু* মধুরঃ ইতি 
কেচিও্।। 

ফ্যদঃ পু বেগঃ। ইভ্যনরঃ 0 
স্যন্দ উউব* সুতৌ। ইতি 

কৰিকল্পদ্রুমঃ॥ অন্তস্থাদ্যযুক্তঃ 

। উ অদ্যন্দিষ্ট অন্যন্ত। উ স্য. 
নতে। ব স্যনত্স্যতি স্যন্দি 

ফ্যতি। 2 অন্যদত্ড। সতিঃ ক্ষ 5 

রণ+। প্রন্যন্দন্ মদগন্ধলুৰ ম. 

মান্দা 
ধুপেত্াত্র গণকৃতানিত্

যত্ব মিতি 

রমানাথঃ | ব
স্তৃতত্তু প্রস্যন

্দতে 

প্রশ্যন্দঃ পচাদিত্বাদন্ ততঃ প্র 

স্যন্দ ইবাচর্তীতি কে। শত্রস্ত
" 

| ইতি দর্গাদা সঃ) 

স্যন্দঃ পু স্যন্দন”। স্যন্দধাতো 
ধর্ঞঃ প্রত্যষেন নিষ্পন্নঃ 1 

। স্যন্দন" ক্রী ক্ষরণ"1| জলণ।1 ইতি 
মেদিনী]। গমনঞ্চ | 

স্যন্দনঃ পু” চক্রযুক্তযুদ্ধগ্রযো- 
জনযান"। রথ ইতি খ্যাত) 
তিনিশবৃন্ষঃ। ইত্যমরঃ | বৃত্ত।' 
হদ্বিশেষঃ! ইতি ছেমচন্দরঃ || 
বাধৃূঃ। ইতি কেচিত]। শীষে ত্রি 

স্যন্দনদ্রদত পু” তিনিশবৃ্ষঃ 
ইতি শব্দরভ্রাবলী || 

স্যন্দনারোহঃ পু* বথস্থিতযো দ্ব। 
।রথী। ইত্যমরঃ 1 

স্যন্দনিঃ পু* তিনিশবৃঙ্গঃ। ইতি 
রভ্রদালা | 
/ন্দনী ত্ত্রী লালা? ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ॥| মৃত্রনাভীতি কেচিৎ 

স্যন্দিনী স্ত্রী লাল|। ইত্যমরঃ |! 
স্যন্দী ত্রি সুবতি যঃ। সাবকগ ! 

স্ন্ধাতে।1্ন প্রত্যধেন নি- 
স্পন্নঃ; ইত্যঘরটীকাধা" রাঘা- 
শ্রমঃ |! 



৬৪৫৮ 
শ্যমস্ত 

সান়ঃ ত্র সুতজল 
মরঃ 11 

স্যন্নবীণঃ ত্রি স্তৃতঃ। ইতি হেম 
চন্দ্র! 

স্যন উপশ ধননে। ইতি কৰি 
কুন 1 অন্ত।। দিযৃক্তঃ 1 

উ স্যদিত্ব। সান্তা! ৭ স্যমতৃঃ 
সন্যমতুঃ। শ সাঘতী স্যন্তী। ূ 

ইতি রগ দামঃ |) ্ 

ূ 
| 

দিঃ। ইত্য 

ৃ 

0 

স্যম এক বিতর্কে। ইতি কৰি 
কক্সদ্রমঃ 1 আন্তস্তাদিযুক্তঃ । 
অন্য স্বার্থে খর হয্বোন স্যাজ। 

 প্রেরথে পৌত্ু স্যাদেবেতি পা | 
: 

৪] স্বমতে মনীষাদিস্থাৎ পি-। 
দ্বেঃ!এঃ ক স্যাম্ষতি স্যামযতে ৰ 
লেকঃ পুরুষ” স্থপুস্বেন। ইতি 

রী গধাসঃ 
চি: ২কু ধানে হ ইতি কবিকণ | 

দ্রুম 0 অন্তু ্ টাদযৃত্তঃ! সম 

যতি। ইতি র্াদ [মঃ 

স্যমস্তকঃ পু” শ্ীরুষঃস্য হস্তমবিত | 

| যথা। মঞিঃ সামন্তকো ভস্তে ৰ 
ভজমধ্যে তৃ টু কৌস্তুভঃ ইতি, 

হেমচন্্রঃ যা অথ ম্যমস্ত 
কোগাখ্যানণ। শ্রীশুক উবা চা. 

আমীৎ সত্তাজিতঃ স্ত্ষ্যা ভ | 

কস্চ গরমঃ খা । প্রীত ভুল্মে 

সামস্ত 
মণি" প্রাদাৎ সচ তুঁঃ স্যমস্তক* 

ত* বিভন্মণি' কে ভাজমা- 
নো! যথা! রবিঃ। প্রবিক্টো দ্বার 
রা ৮০৮৪ নোপলক্ষি- 
তঃ॥ ত”বিলোক্য জনা দরান্তে- 
জম! রর দীব্যতে হক্ষৈ 
ভাবতে শশ' ডঃ সর্যাশক্ষিতাঃ | 
এষ আযাতি সবিতা ত্বা* দিদৃক্ষ 
জগৎ্পতে। মফন গভভ্তিচন্রেণ 
মৃণা” চক্ষণয তিগ্া্তঃ0। নিশম্য 
বালবচন” প্রহ্স্যান্বজলোচনঃ] 
প্রাহ নামে রৰি দেঁবঃ শত্রাজি- 
নিন! বদন দিনে দিনে স্বর্ণ- 
ভারানথে ঠা সৃজ। তি প্রভো ॥ 

দুর্ভিক্ষ মার্ধ্য রানি সর্গাধি 
বাাধযে। হশুভাঃ 1 ন সম্তি মা 

যিন স্তত্র যত্রান্তে হজ্র্চিতে! 
অধ স যাচিভে। থ" ক্কাগি 

যদুরাজায শৌরিণা॥। নৈবার্থ- 
কামুক প্রা যাচঞাভন্গ মত- 

বর্ধন! ত মেকদা মণি” কে প্র- 
তিমচ্য মহাপ্রত”।। প্রমেনো হয 
মারহ মৃগযাণবাচরন বনে। প্র- 
মেন অহ" হত্ব। মণি মাচ্ছিদ্য 
কেশরী || গিরি"বিশন্ জাহবতা 
নিতো মণ মিচ্চত।।] সোপি 
চক্রে হৃমারস্য মণি" ভ্রীডনকৎ 



৬৪৫৭ 
হ্যামত্ত 

গালে অপশ্যন ভাতর* ভূত 
সঅন্রাজি্ পর্যতপ্যত । প্রাঃ 

ষ্চেন নিহতে। মণিগ্রীবে। বন) 
ধাতঃ)) ভাতা মমেতি তত শর্ত 
কর্ণে কর্ণে হজগন্ জনাঃ। ভগ 
বা"স্তদ্পশ্রুত্য দর্যশো লিপু য। 
আনি মাণ প্রসেনপদবী ম 
স্বগাদ্যত না? গরৈঃ। হত” প্রসেন 
মশ্ঞ্চ বীক্ষ্য বেশরিণা বনে | 
তি ত মদ্রিপষ্ে নিহত মৃক্ষেথ দদৃশ্ড : 
ভর্নাঃ। খক্ষরাজবিল” ভীদ ম 
দ্বেন তখসাবৃত”।! একে। বিবে 
শ ভগবানবস্থাগ্য বিঃ প্রজাঃ। 
তত্র দুষ্ী। মণিশ্রেষ্ঠ, বালক্রীডন 
ক"ক্ৃত")। হত" ক্লতমতি স্মিম 
বতস্থে হর্ভকাস্তিকে। 
নর" দৃক ধাত্রী টুক্রোশ ভার 
বণ? তৎ আুন্বাভাজবত্ঞ্ প্র 

জাহবান বলনা” বন্ুঃ। স বৈ 

ভগবত। তেন 5 স্বামনান্ : 

নং] আসীন্তদষ্টবিপ্শীহি ডি 

রেতর মুষ্টভিঃ! ক্ষীণসত্তঃ 

মগ সত মাহ 

তি 

হের স্ব 

জঃ সহে। বল । বিষ পুরাণপু- 

ভি প্রভবিষ্ণ মধীশ্ব ছার”) ইতি 

বিজ্ঞাত বিজ্ঞান মুক্ষরাজান ম 

ঘা 

শাতিববিস্মিতঃ 

জানে ত্বাৎ * সর্বভূতানা* প্রাণ ও 

ৃ 
| 

ত মপূর্থ”। 

মা 

না] 
| 

| 
| 

ৰ 
| র 

1 

স্যমস্ত 

চ্াযতঃ! ব্যাজহার মহারাজ ভ- 

গবান দেবকীন্ুতঃ 1 মণিহেতে। 
রিহ প্রাপ্ত বয মৃক্ষগতে বিল* ॥ 
মিথ্যাভিশাপণ প্রমৃজন্নাত্সনো ম- 

| খিনামুন1॥ ইত্যক্তঃ স্বা* দুহি- 
তর” কন্যা, জা্ববতী, মূদা 
অহণার্থ* সমণিন। কুষ্গাষো [প- 

জহার সঃ! সত্রাজিত”সমাহ্ষ 
সভাযা” রাজনম্সিধৌ ! প্রাপ্তি- 
গুাখ্যাষ ভগবান মণি" তস্মৈ ন্য 
বেদযশ্।। সো হনুধ্যাষপ্্তদে- 
বাঘ” বলবদ্ধিগ্রহাঙ্গলঃ ! কথ 

দৃজা ম্যাত্মরজঃ প্রশীদেছ চ্যুতঃ 
কৃথণ1 এবৎ ও বৃদ্ধ্যা স- 

ত্রাজিত স্বস্ুতা ুত।”! মণিঞ্চ 
স্বয মৃদ্যয্য কষ? টি সঃ 
| ভগবানাহ ন মণি* গ্রতীচ্ছা- 
মো! বধ নৃপ। তবাস্ত দেবভ- 
ক্তন্য বযঞ্চ ফলভাগিনঃ1 ইতি 

শ্লীভাগবতে ১০স্বন্ধে ৫৬ অধ্যা- 
যঃ)1% 1! সৌরভাত্রীয চতুর্থ 
চন্দরদর্শন তদৃপাখা [ন শ্রবণ ব- 
ধির্ষথা। ক্ষপুরাণে সিণ্হার্কা- 

ধিকারে। নারাষণোভিশপ্রস্তু 
নিশা [াকরধর রীচিষু । স্থিত শ্চতু- 

ধ্য। মদ্যাপি ম মনব্যাবাপতেচ্চ সঃ 

7 অত ্চতুর্থ্যা" চত্ত্রত্ত প্রমাদা- 



৬২১০ 

স্যুত সি স্শসনী 
হীক্ষ্য মানবঃ | গঠেদ্বাবেযি- | 1 স্যুনঃ ৩ স্যোনঃ ৪ ধৌত- 
কাবাক্যত প্রাভুখো বাপ্যদ্ুখঃ | কটঃ৫ স্যোতঃ ৬] ইতি ভরতঃ 
॥ অভিশপ্তঃ পরীবাদবিষষী- ; স্থ্যুতিঃ স্ত্রী স্ুচ্যাদিনা বস্ত্রাদি- 
ভূতঃ। সো হভিশাপঃ। ধাত্রে- | বন”! সীষনী ইতি ফেলাই 
যিকাবাক্য" বিষ্ুপুরাণে। সি”? ইতিচ ভাষা! তথুপর্য্যাষঃ | 
হঃ প্রসেন যবধীৎ নি“হো। জা: ৃ সেবন*২ সীবন*৩। ইত্যমরঃ 
স্ববতা হতঃ। নুঙ্গমারক মারো- | ॥ উতিঃ ৪ব্যুতিঃ৫1 ইতি শব্দ- 
দী স্ব হেষ স্যমস্তকঃ॥ অ-| রত্রাবলী 
নেন মন্ত্রেণোভিমন্ত্রিত” জল” । স্তযুনঃ পু" কিরণঃ || সুর্ধ্যঃ। ইতি 
পেষণ) আচারাৎ স্যমস্তকো- ; মেদিনী | স্যুতঃ ! ধুকডী 
পাখ্যানঞ্চ শ্োতব্য” । ইতি ইতি ভাষা। ইত্যমরটীকাষা, 

ৰ 
| তিথ্যাদিতত্ব" ॥ ভরতঃ শব্দরভ্্রীবলী চ॥ 

স্যমীকঃ পু* বল্মীকা! বৃক্ষ] স্যুম* ক্রী জনণ॥ রশ্মিঃ। ইতি 
বিশেষঃ! ইতি মেদিনী ॥কালঃ ; সপক্ষপ্তপারোণাদিবৃত্তিঃ | 
| মেষঃ! ইতি কেচিত্।|  জ্যুম্ত পু” কিরণঃ ইত্যাণাদি- 

স্যমীক1 স্ত্রী নীলিকা। ইতি! কোষঃ ] 
মেদিনী 1! গাজা পু” স্যুতঃ। ইত্যমর- 

স্যালঃ পু" শ্যালকঃ1 ইত্যমর- | টীকাষা*ভরতঃ ॥ 
টাকাষা*স্বামী ॥ স্যোনঃ পু" ধৌতকটঃ। ধুক্ডী 

স্তর ক্লী আহ্রাদঃ। ইতি ; ইতি ভাষা! ইত্যমরটীকাষা, 
কেচিওড 1 ভরতঃ1) সুর্ধ্যঃ॥ কিরণঃ। ইতি 

স্যুতঃ ত্রি সুত্রিতঃ। তত্তসস্তত" ) মেদিনী।। আনন্দে ক্লী। ইতি 
| বোন! ইতি ভাষা । তশপর্য্যা- |] কেচিৎ ॥ 
যঃ। উত*২ উত* ৩1 ইত্যমরঃ! সূণ্সন” ক্রী উদ্ুমতদৌ ষস্যা- 

স্যতঃ পু* স্ুত্ররচিতভাপ্ত ধোনযন”। ইতি সুশ্রতটাকা 
ধোকড। ইতি খ্যাত ॥ তঙ- | স্র্ণননীফলঃ ্ শিরীষবৃকঃ | 

গর্যযাষঃ। প্রসেবঃ ২। ইত্যমরঃ ] ইতি শব্দম।ল। | 



৬৪৬১ 
৮. মুস্ত সবণ 

দা পু, গীবত ইত্যবরঃ | কগজ্রনঃ& প্রমাদোহনবধান- 
॥ অধঃপতনশীলে তরি | তা।উগৃদ্ঠি্ব। সু ড স্ততে 

সুক ইউ গ গত্যা“। ইতি কবি ধর্মে নীচঃ। ইতি দর্গানামঃ 
ত্রমঃ 1 ইমৃষব যিতে। ও তে: সৃত্ত ৯ উ ৩ বিশাষে। ইতি 
| ইতি দু দর্গাদাসঃ | কবি কন্গদ্রমঃ গর নঃশঙ্ক। 

মুক্)স্্ী মালাণ! ু্বিদাপৃ্প ৮১০৫ ও । ৯ অসুভৎ। উ 
সগ$দাম। ইতানরঃ| অন্যাঃগ- | 
বায [দি মালাশবে দ্রষ্টব্য" 1 

| 
| 
| 

ৰ 
| 
| 
ৃ 

সস পি 

ূ 

স্থান ত্র দালাবিশি। ইতি | 
স্জশবাৎ বত্তু প্রত্য্বেন নি-। গু ৯৬ ও ভে 
চম্নঃ। ইতি বাকরণ 

স্ ত্রি মলাবিশিষ্টঃ। ইতি স্ 

সদশক্ধাৎ বিন্ প্রতাষেন নি-। সুত্ত।। উ সসতে। ভ মো।অ. 

গগন্ঘঃ। ইতি ব্যাকরণ || 1 ধঃপতনণ ই ইতি দান | 

সুজি ত্রি মাল্যবিশিউঃ! ইতি | সুক্ধ ও উ প্রষাদে। ইতিকৰি; 
সজ' বা দি্টপরস্তাষেন নি রঃ | করদ্রমঃ)। উ মণ্সভে। উ 

সুজীযান তরি মাল্যবিশিকঃ। সপন নু প্রনাব: প্রণ- 
| ইতি অজন্বাীধয় পরতাচযন । মীভাবঃ] ইতি না? দান: ঢু 

নিচ্গঘঃ ॥ ' অবঃ পুত জব) ভতপর্যযাত। 
সদ্ব। রী ্রজাগতিঃ | রজ্জ্ঃ]| আবঃ২। ইতযমরঃ] অদঃ৩। 

তন্বগটপপ্যতঃ। ইতি অর্ক | ইতিতভীক। | গ্রসাবঃও মুবঃ 
ৰ রি 

রাজী 1 ৃ ৫1 ইতি শবরত্ৰাবদী।। নি 
সুদ্বঃ জী বাতকম্মী। ইতিকে | রঃাততপধ্যাযঃ। অরঃহ আর 

চি শব ধাতে। বগ্রত্যষেন। ৩ উত্ম৪ প্রজ্ুবধ৫। ইতি 
মিষ্পদঃ। তালব্যশকারাংদঃ | হেমচন্দ্রঃ 
সাধুগাঠঃ || | মৃবণ ভ্রী মুত্র" ইতি রাজ- 

সন্ত উউ গ্রমাদে। ইতি কবি নির্ধনটঃ 1 ঘর্মঃ। ইতি শবদ- 
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৬৪৬৩ 
5. বাবু মত 
আশ্বী চোপতুম্মত!। জুঙঃ . ইত্যমরঃ | 55 
লাসকাষ্ঠনা খদিরস্য দাবৌ ম- সঃ স্ত্রী যজ্ঞপাত্রবিশেষঃ1 জুব- 
তঃ।। ইতি ভর্তঃ 1 সুবাদিকন্ত _ তিঘৃতারদিক সম্মা ৎ। ইত্যমর- 
যন্ঞাদৌপাত্র নিভ্যভিবীষতে। টাকাযা" তরতঃ ॥ নির্বরঃ 1 
সুবঃ পুমানেকহ স্তো বাহুমা) যথা? সঃ সবে নির্বরেপি চ1 
রা সৃগীরিতা | তদিশেষাঃ শ. ইতি হেষচন্দ্রঃ 
রাবা রা স্ত্রীজহু রূগভূঙ গ্রব। ।ঈৈ পচি। ইতি কৰিকন্পদ্রঃ | 
৷ ইতি শবরত্াবনী ॥ টার সাষতি! গচি পা- 

গার র রী ব্যাধুপাদবৃক্ষঃ। ইতি ] কে! ইতি দুর্গাদানঃ 1 
জটাধরঃ 11 মোত, েোতঃ। ইত্যম- 

সৃসী সী জি ক্কাক্ষারঃ! যথা! | টাকাযাণ্ভ 
হামাস সক্জ চা কাগোত ফ্োঃ টং ্ঘ্ রী 
সুখবর্চিকাঃ 1] কা রা 

সা যোগবাহী স্বর্টিকা || 

৮৯ 

জিত | কা রা | বেগেন জলবহন* 
| আোতঃ। ব্বতঃ স্বয মূলঃ সরণ* 

ইতি ছেমচন্দ্রঃ | 1] গমন" টার ইতান্বধঃ। স্বত 
সুত" ত্রি ক্ষরতজলাদি। ডৎ-; ইত্যাত্মছেতুক" ন গরহেতুক* 

গর্ধযারঃ। স্যন্ন“২ "৩ চা 1 1 তসন্তে রিতি ভূতীষা 
ত"৪1 ইত্যমরঃ)) 2ত* ইতি | আুবতি যোতঃ সুক্রবৎত দি 
জটাধরঃ 1] ॥ তি অস্ নিপাতনান্ভন ৫ সো 

সুত। সু হি অূপজী! ই ইতশব | সান্ত”। আোতঃ সদ্যঃ সকল সং 

জজ লিল" সিণহক' সৃকমূলণ। ইত 

এ তি রী যড91 
(বশ্মেষঃ! 

তিমেদিনী॥ ত। বিবরণ, ক 
দন্তাদাবৃন্থভেদঃ। যোভমদ- 

তি সে তিৎ সে।ত" মহানদঃ 
| 
| 

চা জর্টব্যণ || 0 জ্বঃ পৈঞ্জষ মন্দিষাণ ইতি 
সুব। স্ত্রী শল্পবী] দূর্ব।। ইত | হডউচন্রঃ। ইতামরটীকাযাভ- 
মেদনী॥ রতঃ11 প্র] শগীরস্কনবচ্ছিদ্রাণি 

ৃ সুবাবৃক্ষঃ পু" র্ কধীতবৃন্দত | যথা! মেভার্শন খান ছিছা- 



সে তেও 

ণি কালখণ্ড যকুম্ম ত* 

ব্লাজনির্ধন্টঃ | 

২৬৪৬ 

| ইতি ূ 

১ 

1 

সোতউঈশঃ পু সমৃদ্রঃ) ইতি; 
ছেমচন্দ্রঃ || 

সেতস্যঃ পু" শিবঃ।। 

নিস্পমঃ। ইতি কেটিত 

জেততম্বতী ভ্ত্রী নদী। ইত্যমরঃ 0 
জেতাস্বনী রি নদী । ইত 
টীকা" ভরতঃ 1] 

জেতোগ্জনণ “কী যমুনা। 

ভবাঞ্জন*! তত্পর্যাধঃ ) সৌ, 

চৌরঃ । 
সোতঃ শকাৎ যৎ্ গ্রতাযেন 

্ 

সেতো 
৬২ 

বীর" ২ কাপোতা গ্রীন ৩ বা 

মূন” ৪1 ইত্যমরঃ 1 অঞ্জযতে 

নযন মনেন চঞ্সদ্যত্বাদঞ্জন" 
অনট। য্দনাষাঃ জোতে। ভব. 
ত্বাৎ জে তলো হন” মেতে 

গন"; স্ুবীরদেশে ভব” সৌ- 
বীর” ক৫। দোতোঞ্জনাদ্বিল 
ক্ষণ” সেঁবীর নিতি খ্যাত”1 আ- 
দরভবত্বাভেদেপি একত্বোপ- 
নিবন্ধন যিতি জু সুভূতিও। 

তমা ।য ক।পে। তাবর্ণ ? তদবৃক্ত 

মগডনঃ কাপোতীঞ্জনণ। কাপো- 

৪€ন মি তবণ মঞ্জন” কাপৌতা 
তি ন্বাশী। যমুনীযা* ভবণ যা. 
মুনণ্বঃ! ইতি তন্তীকাষা" ভ 

] কপো 

[নর 

২] 

মোতোঞ 

রতঃ ক অপরঞ্ধ | মোতো। 

গন” নদীজ্ঞ্চ ক্লুষঃ” শ্বেত 
জা ইতি রত্রনালা 1! 

পর্বযাধাভ্তরণ যথা বারি- 
ভব € তেতো ভব" ৬ সত 

নদ্রীভবণ৭ ঘৌবী সার" ৮ ক- 
পোতঙসার* ৯ বল্মীকশীর্য" ১০ ] 

অদ্য গুণাঃ | শীতত্ব”। কট্ত্ব। 
কষাধযত্ব"। ক্রসিনাশিত্ব। রস; 

যনত্ব"। রঘমে যোগ্যত্ব"। স্তন- 
রে 1] তগ্য লক্ষণ” যথা 
বীকশিখরাকার * ভিন্ন শী- 

শো ন্ 2৩51 ঘুষ্টেচ £গারিকা- 

বর্ণ" শ্রে্ঠ' (সেতো নথ তঙ?। 

ইত রাজনির্ঘণ্টঃ ছা! অপি চ 
রত "বি দ্” 

সিহ্বুসস্তবণ। দৃষ্টেও কঃ মলহ- 
রণদাহ ক্েদ রুজাপহণ 1 অব 
ক্ষে। কগাবহক্েব অহতে মাক- 
তাতপৌ। মেত্রর়োগ। নজাযন্ত্ে 
তক্মদঞ্জন মাচরেৎ্॥ জোতো- 
২৪৭” হিঃ ঠরম। ইন্তি। শো 

ধনৎ বিনাপি সিহ্গ নুন নপর্থত 2 ত্র 

ভব”। ইতি॥ অথ নরম! ফৌ- 
বার? অঞ্জন” যামুনঞ্চ।পি কা 
পোতাঞ্জন মিত্যপি। তত্র সো 
তোঞ্জন" কৃষ্ণ” নেবার" শ্বেত 

৫ 
ক 

নি 



বন্ধ 
শীরিত'॥ সোতোঞ্জনসম* জে | 
য* সৌবীর' ততুপাও্র"! সো 

: €তোঞ্জন? স্মৃত* বাদ চক্ষৃষ্যৎ 

কফ পিল্তনুহ || কষাষ" লেখ. 
ন্* লিগ্ধ' গ্রাহি চ্ছর্দি বিষাপ- 

হ*। হিপ ক্ষষাসূহচ্ছীত” সেব 
নীষ" সদা বুধৈঃ॥ সোতোগ্রন, 
গুণাঃ সর্বে সৌবীরে হপি মতা ) 
বুধৈঃ। কিন্তু যো রঞ্জনক্বোঃ 7 

শ্রেষ্ঠ সোতোঞ্জন" স্মৃত* || 
ইতি চ ভাবপ্রকাশঃ 1 

সোতোবহা সী নদী]. ইতি 
জটাধরঃ | 

স্ব" পু" ক্লী 'ধন"] ইত্ামরঃ11 
স্ব' তরি আতীফ। ইত্যমরঃ 1 
সঃ পু জ্ঞাতিঃ ॥ আত্ম।। ইত্য- 

মরঃ 1 
ত্রি শ্বীফ,। আত্মীফণ। 

যথা? নাফিক শচৈব. জরুতে 

তদ্ধন” জ্ঞাতৃতিঃ স্বক*। অদন্ত 
ত্যক্ত বিক্রীত" কৃত্ব। স্বণলভতে 

ধনী ইতি ্ রাযশ্চনততত্ 
স্বকম্পনঃ পু* বাধুঃ। ইতি শব 

রত্রাবলী ॥ 
স্বকন্ম ক্লী আত্মরূতকার্ধা"। যথ। 
1 জভ্তুবাচ। স্বকর্্মফলনির্দ 
উ* ঘা” যাণযোনিৎ ব্রজাম্যহ, স্বঙ্জঃ 

৬৪৬৫ 
স্ব 

| তস্যা" তস্যা"ষীকেশ সবি 
ভক্তি দূ'ঢাত্্ব মে ইতি পাগুব- 
গীতা). 

স্বকর্মক্কৎ, তরি নিজকার্ধ্যকারী। 
ইতি স্বকর্মমশব পূর্বক কলুধাতোঃ 
কর্তরি ক্লিপ প্রত্যষেন নিষ্পন্নহ 

স্বকীষঃ ত্রি স্বীধঃ। তগ্পর্যাষঃ 
।নিজঃ২ আজ্সীষঃ ৩. স্বং ৪ %, 
ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

স্বঙ্গলক্ষষঃ পু* মণ্স্যঃ! ইতি 
হেমচন্দ্রঃ1 নিজবশনাশশ্চ। 
তঙ্ুকর্তরি তদ্ধিশিক্টে চ'ত্রি 1 

স্বগ ই সর্পণে! ইতি কবিকল্স- 
ক্রমঃ1 বকারমধ্যঃ| ই স্বঙ্গ্য+ 
তে। ইতি দু্গাদাসঃ11. 

স্বগভ* ক্লী মনোগতত। যথা? 
অহ" স্বগতচ। দত্তগ্রাহ্ে। হযৎ 

দেশঃ? ভবত্বম্মিত্রাসনে উপ" 
বিশামি। ইতি প্রবোধচন্দ্রো!; 

দযনাটকে ২ অঙ্কঃ॥ আত্ম: 
প্রাপ্তে তক্মাদ্ধাতে চত্রি 1. 

স্বগৃহঃ পু কলিকারপক্ষী! ইতি 
জটাধরঃ। ।নিজীলযে পুণ্ক্লী 

স্বপ্তপ্ত। স্ত্রী শৃকশিশ্বী। ইতি 
শবরভ্রাবলী! লজ্জালুঃ!ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ 0 

ব্রি সুন্দরাঙ্রবিশিষঃ1 তৎ- 



২৬৪৬১ 
স্বঠ 

গর্বযাযঃ। সিপ্হসণহননঃ২।ইতি | 
হেশচন্্রঃ 11 8৮১৮৪ রী 

স্বচ্ছ" ব্লী বিমলোগপরসঃাঃ 
৷ ইতি রাজনির্ঘটঃ |. | 
্ি ত্র রোগবিমুক্তঃ! ইভি ) 

| শবহাবহ 1 ১7৫1] নিম্ম 

নঃ। ইতি কেচিৎ ] | 
বন্ছঃ পু স্যটব:ঃ ৷ ইতি রাজ 

নির্ধঘন্টঃ]। 
হবচ্ছন্দঃ ত্রি শ্বাধীনঃ। তন | ন 

ইত্যমরঃ |] ৃ 

বচ্ছগত্র ক্লী অভুক*। ইতি 
| 

হেমচন্ঃ |] 
ক নদে বদি: পু” প্ফাটিক?) ইত ূ 

রা নির্ধন্টঃ 1 

সবচ্ছবালকণ ক্লী বিমলোপর্সঃ 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1! 

্বঙ্ছা স্ত্রী ৫ স্রেতদুর্ব।। ইতি রাজ 
ৃ 

ূ 

নির্ঘন্টঃ 1 | 
সা বি রক্ত” | ইতি মেদি শী?! ূ 

£ পু” পুজ্রঃ ম্বেদঃ। ইতি । 
৮৮ লগ্ন 
শ্বজনহ পু জ্ঞ। তিঃ। ইতানরঃ1। ঃ 

আক্মীঘলোকশ্ট 1 ৃ 

স্বজ। স্ত্রী কন্যা! ইতি শর রা; 

বলী॥! | ও 
স্বঠ ক গিত্যম-স্কৃত সকৃতেযু। 

সস 

স্বতন্ত্র 

ইতি কবিকল্ভ্রমঃ | ক স্বাঠষ- 
তি | ইতি দর্গাদামঃ ্ 

উঠ ব্য আ্মাস্সনঃ] আপনহইভে 
ইতি ভাষা । যথা! সোতোহু- 
সরণণস্বতঃ। ইভ্যঘরঃ অস্য 
অব্যযত্ব প্রমাণ যথা। তদ্ধিত 
শ্চাসর্ববভক্তিঃ! যন্মাঙ সর্ব 
বিভক্তি নৌৎ্পদ্যতে স তদ্ধি- 
তাস্তো হব্যযণস্যাৎ্। পরিগণ- 
ন্" কর্তব্য”! তদিলাদযঃ প্রাক 
পাশপঃ। ইতি সিদ্ধান্তকে মুদী 

খতন্্রঃ তি থান?! | তত্পর্যযঃ 
| অপাবৃতঃ ২ স্ৈরৈ ৩ হচ্ছন্দঃ 

৪ নিরবগ্রহঃ ৫1 ইত্যমর্ঃ ॥ 

নির্ধন্ণ্ ৬ যথাকামী৭ নির- 
গল2৮ নিরক্কশঃ৯। ইতিজ- 
টাধতঃ ॥ স্বরুচিঃ ১০ ইতি 
হেমচন্দ্রঃ॥ স্বত্ত্ব তন্তুব্যক্ত- 
যে। যথা। নারদঃ। স্বাতন্্াস্ত 
স্দুত" জো জৈন্ট” গু বযঃ- 
কৃত"। অস্বতগ্্রাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ 
স্বতন্্রঃ পৃথিবীপতিঃ | অস্বত- 
সঃ স্মৃতঃ শিষ্য আচার্য্য স্ব- 
তন্ধত1! অস্বতন্ত্রাঃ স্িষঃ সর্ধাঃ 
পুজা দাসাঃ পরিগ্রহাঃ] পরি- 
গ্রহ! অনুজীবিগ্রভৃতষঃ || স্বত- 
তর তু গৃহী স্য তৎ দ্যা 



ব্বত্রঃ পু অন্ধঃ ৷ ইতি কেটি ৩1 

স্বত্ব 

২৬৪৬৭ বব 

ক্রমাথত*1 গর্ভ স্থৈঃ যদূশো 
জ্ঞেযে অফ্টম। সরা, শিশু: 
1 বাল আযোডশাদ্র্ষাৎ পৌ- 
গাণ্ডোপি নিগদ্যতে ! পরতো. 

ব্যবহারজ্ঞঃ ব্বতন্ত্রঃ পিতরাবু ূ 
তে জীবতো নঁ স্বতন্ত্রঃ ন্যাৎ | 

জরযাপি সমহ্িতঃ! তযেো। রপি 
পিতা শ্েযান্ বীজপ্রাধান্য- 
দর্শনা অভাবে বীজিনো 
মাত। তদভাবে চ পূর্বজঃ 1 | 

১৮ সাঃ র্্' জর্ধ্যা 
দপ্রক্কতি 
চা হেতুতঃ। 1 ইতি 
ব্যবহারতত্ত্র“ 1! 

র 

ৃ 
তঃ1 তদপ্যঞ্কুত মেব | 

ৰ 

ভস্্৯্তী 

ক্লী শান্্রসম্মভযখে যি 

নিযোগাহ্ব” 8 সপ্তপদার্থ, 
তিরিক্তপদার্থঃ 1 নিকপকৃতী। 
সযন্ষেন বানহা যথা স্ব | 

ূ 
র 

ক 
ৰ 
[ 

ূ 
ৰ 
ৃ 

ত্ব্চ ১৯৮ চপ 

শস্রবোধিভত্ মতি প্রাঞ্চঃ 1 | 

অতিরিক্তপদার্থ ইতি শিরোম- ) 
নিঃ) স্বানিত্বঞ্চ তল্লিকপকত্বণ। ূ 
নিবপকতয। তদেব বা! তস্চ: 

দ্রব্যগত" গুণগতঞ্চ | দ্রব্যন্য ূ 

দানাদি শুতে? নীলম্ব। ব্ষ- 
মু্সৃজেদিত্যাদো লৌহিত্যা- 

স্বত্ব 

দি গুণবিশিষ্ট পারিভাষিক নী" 
লবুষোৎসর্গশ্রতেশ্চ ! বস্ততস্ত 
আক্মঘঘবেত" স্বামিত্ব মেবাতি- 
রিক্তপদার্থঃ ! বিক্রয দানাদী- 

না" তন্নাশকত্বে ব্রষ প্রততিগ্রহা- 
দীনাঞ্চ তদ্বেতৃত্বে সন্বন্ধলীঘব- 
সম্তবাৎ্ তদেব নিৰপকতয। স্ব- 
স্ব্যবহারহেতুঃ। অতএব নিব- 
ন্ধাদৌ ভাবিন্যপি স্বত্ব মিতি 1 
অন্যথা প্রতিমাস” প্রতিবর্ষ” বাঁ 
দেযত্বেন প্রতিশ্রুত ধান্যাদিব- 
পস্য তন্য ভাবিত্বে তত্র তদুৎ- 

গভ্তযনুপপন্তে ব্লিতি চুডামশিস- 
তো লীলাবভীরহস্যগন্থাঃ স- 

মীচীনঃ1 অত্র স্বত্বধার! বার- 
ণাষ সজাতীষ স্বত্ব” প্রতি স্বত্থ" 
বিরোধি সজাতীষ মিতি করণাৎ্, 
পরাজিত নৃপতিরাজ্যা স্ববর্তি 
তন্ততপুরুষীষ ক্রমাগত স্থাবরা- 
দৌ জষাদিন। জেতু ন্ পিতেঃ ক- 
রগ্রহণোপযো গি স্বত্ত্বো্পাদে 
তথ ক্রীতে অতি গৃহীতরা জ্যা- 

সতববর্তিনি তাদৃশস্তাবরাদৌ চ 
ক্রেত্রাদেঃ ক্রযাদ্যীনস্বদ্বোশ- 
পাদেপি নব্যতিচার ইতি সণক্ষে- 
পঃ! ইতি দাযভাগটীকাষাৎ ভ্রী- 
রুষ্তকালক্কারঃ | 



৬৪৬৮ 
 স্বধর্মম 

ক্বদন* ক্লী ভক্ষণ ইতি-হেম 
চন্দ্রঃ 1 লেহঃ) ইতি রাজ- 
নির্ধন্ট 2.1) 

হ্বদারঃ পু স্বস্ত্রী। যথা বিষ্ত্র- | 
পুরাণ'। মূতে। নরক মত্যেতি 
হীষেতাত্রাপি চাষুষঃ1 পরদার- 
রতিঃ পুণস। মুষত্রাণি ভীতিদা। 
|| ইতি মত্বা স্বদারেষু খতুমণ্সু 
বুধো ত্রজেও। যথোক্ত দোষ-, 
হীনেষু সকামেস্বনৃতাবপি ॥ 

ইত্যাতিকতত্ব্* 0 ৰ 
স্বধন্ম" ক্রী পু" স্বজাত্যুক্তাচারঃ 

) ষথা | শরেষান স্বধন্মো। বিগুণঃ 
পরধর্ম।ৎ স্বনুষ্িতা ২. স্বধন্মে 
নিধন” শেষঃ পরধর্ম্ো ভষাব- 
হঃ।। ইতি শ্রীভগবদগীতাষা*৩ 
অধ্যাষঃ 1% 0 অপিচ। ষে। 
ষ্য বিহিতো ধশ্মঃ স তজ্জী-: 
তিঃ প্রকীর্তিতঃ? তম্ম।« স্বধ- 
নম ৰাতি দ্বিজে। নিত্য মনা- 
পদি॥ চত্বারে। বর্ণ। রাজেন্দ্র, 
চরেযূ শ্চাপি বাশরমাঃ। তে 
স্বধন্মণ বিপুল"ন তে যাস্তি প-. 
রা" গতি*॥ স্বধন্ম্ণ যথা নৃণা* 
নরসিগ্হঃ ্রতুষ্যতি। ন তুষ্যতি 
তথান্যেন বেদবাক্যেন বন্মণা 
|| ইতি জীনারসি“হপুর।৭* ॥. 

পপ. 

| 

প্র স্বধর্মত্যা গী কতক! যথা 
সনাতন উবাচ? স্বধর্ম? হস্তি- 
স্বে। বিপ্রঃ সন্ধ্যাব্রফ' বিবজ্ঞিতিঃ 
৷ অতর্পণঞ্” যত্ল্সান* বিষ্ুনৈ- 
বেদ্যবঞ্চিতঃ 0 বিক্টুমন্ত বি 
পূজা বিষুভক্তিবিহীনকঃ! এ 

কীদশীবিহীনশ্চ শ্রীকষ্জদ্ম- 
বাসরে ॥ শিবরাতৌ চ যে 
ভূক্তে শ্রীরামনবমীদিনে । পি- 
ত্রুত্য” দেবক্লত্য* স ক্লতম্ন ইতি 
স্মৃতঃ।॥ ইতি ব্রহ্গবৈবর্তে প্রক্ক- 
তিখণ্ডে ৪৮ অধ্যাষ্2 | 

স্বথা ব্য দ্েবহবির্দানদন্ত্ঃ। যথা 
| স্বাহ। দেবহবি দানে শ্রেষট্ 
কৌষট বষট স্বধা। ইতামরঃ ্  
স্বাহা শৌষট.বৌষট বট স্বধা 
এতে পঞ্চশক। চ্হ্বিদানে 
বক্রিমুখহতৌ বর্তস্তে দ্েবাষ 
হবিষো দান" দেবহবির্দান" তত্র 
দেবা ইন্দ্াদযঃ। অত্র পিতরো। 
দেবতাঃ ইতি স্মৃতে স্তে হপি 
দেবাঃ। হবি দান ইত্যনেন এ. 
তে মন্ত্রা ইতি স্ুুচিত-। অমস্ত্থে 
স্বাহষেব হবিভূর্জ মিতি রঘুঃ। 
স্বাহাব্যয* মন্ত্রভেদে স্ত্িষা* 
স্বাহাগ্রিষোধিতীতি কোষাস্ত- 
র”। স্বাহা দন্ত্যাদিঃ। শৌষট্ 



ধা 

ভালব্যাদি মূর্ধনামধ্য*! বৌষটু, 
বষট্ দ্বধ, র্ঘন্যসধ্য*| স্বধ৷ 
দত্ত! ই যস্বাহা ইত্যা-; 
দিপ্রযোগঃ। ইতি ভরতঃ11 | 
পিতৃসন্পূদানমন্ত্রঃ। যথা | দৈ-. 
ত্যেভ্যো হল" হরিঃ পুষে বট 
সন্ভ্যে। হিতসুখণ। স্বাহাগষে, 
স্বধ। পিত্রে স্বস্ত ধাত্রেননঃম । 
তে! ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণ” 
| ভরি? দৈত্যেভ্ো। হল” সনর্থ?। 
গৃবেও বট সত্যে এ সভ্ভযঃ ূ 

সুখ, অগ্রষে স্বাহ পি রঃ স্বধা 

ধাত্রে স্বস্তি এতানি ্প্ষ্টা নি! 

নৃমঃ সতে ইতি সতে নিত্যাষ 

বিষ্ণবে ন্ঃ ইত্যর্থঃ! সর্বত্র 
ভবতে গরম্যমানত্বাদকর্মমকাদী-। 
ক্যলদাপ্তিঃ | বষট স্বাহ। স্বধা 
নস ত্যাগ থতবা সম্পদান- 
বেনৈবে্দিছে ববী। গৃথগগ্রহণ, 
মযান্তর্গভান। নি প্রান্তার্থত 
তেন শিখাধৈ বঘট শিরসে 
স্বাহ। গিতৃভযঃ ধোচাতা ? 

হাদসায নমঃ। ইত্যাদি সিদ্ধ ]। 
ইতি তভ্ীকাঘা” দুর্গাদানঃ || [ 
পিতৃ: 1 মনত ফথা। ভূকঙ্জেত্ধঃ 

যধ। বৈ ্পাখ্যা ভদৎ, স্বাহ 
হব্য ভোভ্। স্বয"দেব! ইত! 

| 
1 

০৮৯ ০০০৬০০২০৯০৯ ০ লি --ীঁ্াশোিত 

| 2 , 

৬৪৬৯ 

স্বধা 
খথেদে দেবীসুক্ত"॥ স্বধা'তৈ 
পিতৃণ! নন্ন"। ইতি সৃতিশ্চ 1 

স্বধা রী দক্ষকন্যা। সাত পি 
ভূথা” পত্রী । তস্য দ্বেবন্যে। 
যমুন। ধার্িণীচ। 
সবিন্যোঃ সন্ততি মাস্তি! ইতি 
শ্বীভাগবতমত”)! স। চ ত্রঙ্গণে। 
মানসী কন্যা। যথা। হ্রীনারাষণ 
উবাচ! *ণু নারদ বক্ষ্যা বব 
ধোগাখ্যান মতন” গিতৃণ রথ 

তু।গতকরণ শু দ্বানা" ফলবছ ্ধনৎ 

সূ্টে রাঁদে পিত তৃগণান্ ল- 

জজ জগতা" *ৰধিঃ 1 ঢতর শত 

মুর্তি মত স্্রীপ্্ট ভেজঃ স্ববপি: 

৭5 1] দৃষ্ী প্তাগ 'ভূগণান সি 

বূগান্মনো হ্রান্। অ জাত” স- 

সৃজো তেষা" ঞ্রাদ্বা" পূর্বক" 

॥ সান" তগরগর্যান্ত"আদ্বা স্ত" 
দেবগুজন। আক্রকঞ্চ ভ্রিন- 

ব্যান্ড" বিপ্রাণাথ, টিন কৃতি 

| নিভ্যপ্নহ দেব বিপ ্ রি- 

সন" এ তগগ ণৎ] বর? নে বোর 

ধান”মো পি ৮ ্ যথোর- 
হর গবাবিহী শ্চ ওহ হবে 

রনৈবেদাডক। ভম্মান্ -স্ৃতকৎ 

তস্য ন কর্মাহস নারদ] ত্রহ্ম! 

আনব (৫কৎ  দৃষ্ী। জগাম |গত- এ 

এহযে সত সপ. 

1৮ 

গ121] 



৬৪৭৭ 
ত্বধা 

হেতবে। ন প্রার্ুবন্তি পিতরে 
দদতি ত্রাহ্মণাদযত| সর্ধে প্রজ 
যা বত বিষন্ন। তন্ণঃ সভাৎ 
শনি নবেদন” চত্র সমেব জ 

রগ বরাচ নানমী, 
কন্যা" অদুজে তা" মনোহ্রা" 
বঁপ যৌদননম্পয্না* শত্চন্দ্র 
অপ্রভ 1) ্ 

য'তবপ মে সতী মার 

ক বর্ণ ভূষৎ 
বিশুদ্ধা" ০ রশ" সন্মি, 
তা বরদাণ ওভাৎ1 শ্ধাভিধা- 

লক্গাল লক্ষণসপ্যৃভ ভা 

॥ শতগনদলন্যস্তগাদগন্ম্ ৰি 
ভত৭”1 পরী "পিভৃশাণগন্নাস্যা" 

গ্ নাজ" গল্ুলোচন।ত | পিত- 

ঠান্ডা” দে) অন্গ। তফেভ্য 

শেতচন্প- 

যিতাৎ 1. | ভু 

শী 

রঃ না" ভুদূতীৎ 

তে! 

রঃ য) )ধী। ঘা 1 টা 1৮010 
, টি 

গন 

লে 

দগ চকা ন্ গো কু 7 খাঁ 

ধান” মনু র্ পিভৃদ্যো।। 
দেহ চোঁভট। 
গা গ্ত্রে দান 

$ 8 ২ | 

জগ এণ তে বি. 

২ 

হা শা দেবদানে গিতদদানে। ঢু 

ধা 
প্রা ন্যা শট 1 ৮৮৯-:৮১৭০৪: হি 

নি মদঙিণ*। গিতর়ে। দে 

বভ। বিপ্রী। মনষো মশব তথা 

গজ চও্ও স্বধা মাজা তুকাৰ 

বতী* রা 

: 

০ নর গান | ূ 

গরা। অর্ধ দক্ষিণ শসা 

না] 

তু 
ূ 

ূ 

| 

্ 

| 

. 

স্বধা 
গরমাদর”], দেবাদযশ্চ সন্তষ্টা 
পরিগৃথন; ্ ি । বিপ্রাদষশ্ 
গিতরঃ স্বধাদেবীবরেণ চ॥। ই- 
ত্যেব" কথিতৎ সর্ব” স্বধোপাখ্যা- 

ন যুভন"। অর্বেষাঞ্চ তুফিকর, 
ক ভূষঃ শ্রে তুনিচ্ছসি 1%1 

নারদ উবাচ স্ব পূজা সি 
ধ্যান" স্তোত্র" তথ মনে। আআ 

্ ভূমিচ্ছাথি যাত্নেন বদ বেদবি- 
দণ্বর ॥ ্ নারাষণ উবাচ 1 
বন্ধ্যানৎ স্তবনৎ ত্র্ধন বেদোস্ত* 

সর্ব" জানান চ ্ 

কথণভভাতু দিচ্ছি বৃদ্ধষে॥ শ 
রৎ্কুষ্চব্রযোদশ্যা" মঘাযাআ; 
দ্ববংসরে। স্বধা” সং্পুজ্য বত্তেন 
ততঃ আদ সমাচরেৎ |! স্বধা* 
নাভাচ্চ্য ষে। বিগ্রঃ আানজর্যা- 

হাব ৬ নে | 

চি 

দহ ম্মাতিঃ ; ন্ তবে ফলভাব 

সত্য" গ্রাদ্বম্য তপণশ্য চ 1 ত্র 

গে মানসী" কন্যা, ডি 
স্বিরমৌবন।*। গৃজ্যা" * পিতৃণ 
চো আদ্ধানা, কলদা"ভ 

তভো।! ইতি ধ্যাত্ব। শালগ্রামে 

হগ্যথ ব। মলে ঘটে । দদ্যাৎ, 

পাদ্যাদিক' তদ্যৈ যুলেনেতি 

রত শ্রতত] ও ওমহী শ্ ক্রী 
বধ। দেব্যৈ স্ব হেতি টি যহামনু* 



৬৪৭১ 
স্বধ। 

সমুচ্চাধ্য চ সংপুজ্য স্তবত্ব। তা" 
প্রণমেদ্দিজঃ ॥ঞ্চ। স্তোত্র" শৃণুমু 
নিশেষ্ট ত্রন্মপুজ বিশারদ? সর্ধ- 
বাঞ্চপ্রদ* নৃণাণ রদ্ষণা যৎ রুত' 
পুর। | রদ্ধৌবাচ 1 স্বধোচ্চারণ- 
মাত্রেণ তীর্থন্নাধী ভবেশ্সরঃ | 
ঘুচ্যতে সর্থপাপেভ্যে। বাজপেষ 
ফলণলভেঙ্॥ স্বধা। স্বধা স্বধে- 
ত্যেব” যদি বারত্রষণ স্মরে্ | 
শ্রা্ধস্য ফল মাঞ্সোতি বলেশ্চ 
তর্পণস্য চ1| শ্রাদ্ধকালে স্বধ। 
ভ্তোত্র" যঃ শখোতি সমাহিত 
লভেৎ্ আদ্বধশতানাঞ্চ পু মেৰ 
ন সন্শযঃ1) স্বধা স্বধ। স্বধেত্যে 
ব”ত্রিসন্ধ্য" যঃ পঠেম্ধ রঃ] গ্রিষাৎ 
নাত * স লভেৎ সাধী* পুত্র, 

|ন্বিত”॥ পিতুণা” প্রাণভুল্যা 
ক ৯ গনী 1 আদ্ধা 
বিঠাতদেবী ৮ ্ধাদীনা"কল- 

চর ॥ বহিগচ্ছ গন 

ণা"তুষ্টিহেতবে। মণ্্রীতষে দি 
রঃ তীনা" গৃহিণ।ৎ বু (ঝাহেতবে 

নিত্য। ত্ব' নিত্যবপানি পুণ্য 
গীঁসি সুত্রতে। আবির্ভাব তিরৌ- 
ভাবৌ সুফৌ ৮ প্রলষে তব ॥ 
ওম্স্বপ্তি চ নমঃ সক হ। স্বধ। সব 
দক্ষিণ তথ।॥ নিকগতা শ্চতু 

পা শিপ্াশা্পিসপশেপ্পাশীপীপা সা ্পাপিপাপাকশাশাশী শা িশীাশীশীশীশিিপিসিিশিশী 

পাপ? প্পাস্পা স্পা শিপ শিস পিপিপি পিশীিশপীশাস্পশিপি ০০ স্পা পপ, ৮৯ তা শোপিস সপ্পাশ পাপা 

আপ্ম না পাটি লা 

শা শাস্তি পীজপী” পপ পাস পপ পাপ পে স্পপস্পাসস পপি 

[ইউ 

শা শাশিশাশিশাশি শশীপীস্স্াশাট টি শিস্পিশী টিপস আপা 

| স্থধ। 

বেদে যট্ প্রশস্তাশ্চ কর্মণাম্।! 
পুরাসী স্তু"স্বধা গোপী গ্োোলো- 
কে রাধিকাসখী। ধুতোরসি স্ব- 
মাত্সান“কঝ স্তেন স্বধ। সুতা | 
স্বস্ত। তব রাধিকাশাগাৎ গোলো- 

কাদিশ্ব মাগত।। কুষ্ণশ্লিক্টা। তয। 
দুষ্ট] পুর। বৃন্দাবনে বনে || ক 
বগলিঙ্ষনপুণে যন ভূতা দে মান- 

সী সুত।। অতৃপ্ত।স্ু তৌ তেন 

চতৃথা* স্ব(মিন।” প্রিষ।॥ স্ব 
চ নুন্দরী গোপী পুরামীদ্রাধি- 
কাসখী ! স্ব” কঞ্ মাহ রতষে 
তেম স্বাহা প্রকীর্ভিতা ॥ কষে, 
ন সার্ঘ” সু চর" রমতে রাসমণ্ড- 
লে। প্রদত্ত। স্ুরতে শিফট দূ 
স। রাধযা পুরা ॥ তগ্যাঃ শাপে- 
ন প্রপ্বস্তা গোলোকাছিশ্ব মাগং 

তা! কষ্জালিক্গনপুণ্যেন ব্ভ্ৰ 

ব্রিকানিনী | পবিভ্রব্গ। পর- 
না দেবান। বন্দিতা « নৃথ।ণ॥ ষ 

নখে চচারখেনৈৰ নরে। মুচ্যেত 
1তক সা বুশ নীল[ভিধা 
গোদী পুর্নাসীদ্রাধিকাসখী ॥ 
উব্বাম দম্দিণে ক্রোডে রুঝজ্য 
রা ত21] প্রপধস্ত। মাচ তত" 
(গাজ গোলোকািশ্ব মাথত। 
রে গলিভুন পুণ্েন স। বভূব চ 



২৬৪৭২ 
স্বন 

দক্ষিণা) প্রেষসী সরতে দক্ষা 
প্রশস্ত। সর্বকর্মস্ু ॥ উবাস দ- 
ক্ষিণে ভর্ত দক্ষিণা তেন কীর্তি 
তা।! বভুৰ্ ভিন! গোগ্যশ্চ | 

স্বধ। চ দক্ষিণা তথা। কর্মিথা" 
কর্মপূর্ণার্থ পুর। টৈবেশ্বরেচ্ছ- 
যা) ইত্যেব মুক্তা। মরন ত্রন্ধ 
লোকে ্বনণ্নদি। তস্থৌ চ সহ 
সামাত্যঃ স্বধ। মাবির্বভূব হ॥ 
তদ। পিতৃভ্যঃ প্রদদৌ। ত' মেব 
কমলালযা”! তা"নন্প্রগ্য যত 
স্তেচ পিতরম্চ সহর্ষিতাঃ | স্ব 
ধান্তোত্র মিদ" পুঝ)” যঃ শৃণে। 
তি সমাহিতঃ ; দ সাতঃ সর্ধ- 

তীথেবু বেদপাঠফল” লভেঙ | 
ইতি ত্রহ্গবৈবর্তে প্রস্তুতিখণ্ডে 
৩৮ অধ্যাব5|। 

স্বধাপ্রিষঃ পু* ক্লঞ্তিলঃ। ইতি 
শব্দ [বলী॥ অগ্সিশ্চ || 

স্বধা ভূক রি গিতৃগণহ। ইতি 

ত্রিকাগুশেষঃ॥ দেবতা ইতি 
হেমচন্দ্রঃ 0 

স্বধিতিঃ পুণ স্ত্রী দঠারঃ। ইত্য- | 
মরঃ॥ তালব্যশাদিশ্চ 1) 

স্বথিতিহেতিকঃ পু* পরশুধান্রি 
যোদ্ধা ॥ ইতি কেচিও ৩1) 

স্বন ৭ শবে! ইতি কবিকঘ্স 

. 

স্বনিত 

| দ্রমঃ]। বকারযৃক্তঃ। স্বেনতৃঃ 
র সন্ধনত্ঃ। অত্র স্বনণস্বনচ ই: 
| ত্যুভষ পাঠে লেখক প্রমাদক- 
ততঃ? ইতি দর্গাদ দামঃ 11 
স্ব মি তণ্সনে। ইতি কৰি- 

কস্সদ্রমঃ॥ বকারযৃক্তঃ। শব্দে 
ইত্যনুবর্ততে! তণ্সনে ভূষণে 
কর্তর শব্দে হর্থেহ্য মিতার্থঃ 
স্বেনতঃ সস্বনতু নূপুরৌ। মি 

ূ 

স্থনবত স্বানষতি বষণাবধু টা 
অন্যএ্র স্বানষতি ঘণ্ট। জন্2 | 

ই তি দর্থাদামঃ 211 

স্বন ক ধ্বানে! ইতি কবিকন্প- 
জন্মঃ বকারযন্তঃ! ্বনযতি। 
ইতি রগ দাসঃ।। 

।স্বনঃ পূ শকঃ। ইতামরঃ 1] 

স্বনচন্তরঃ পু" রৃভিব.'বশেষঃ 
তম্য লক্ষণ যথা 1 ধৃস্ব। বড 

তথা ক%" গাদতোপি শির 
স্থিতঃ গৃঢঞ্চ কাদযেৎ কামী 
স্যন্চক্রঃ একীর্ডিতঃ 1 ইতি 

রতিমগ্ররী 1 
স্বনিঃ পু" শৃব্বঃ॥ ইতি হেম- 

চক্র 

স্বনিত" ক্লী গজ্ভিতিৎ। মেষশব্দঃ 
| ইতি হেমচন্দ্রঃ1) ঘুনিতে তরি? 

ইত্যমরঃ ॥ 

সিল পাপী স্পস্ট পপি শি ৯ এশা াশীশা্াীশীীশি তি পপ ীসিসিসপাপ শিপন 



৬৪৭৩, 
স্বপ্প 

স্বনিতাহ্বযঃ পু তওুলীযঃ1 ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ | 

হ্বনোত্মাহঃ পু" গণ্ডকঃ] ইতি 

যে চাঁষভি 

শব্দরত্বাবলী 1 পুস্তকান্তরে : 
শনে।ৎ্সাহ ইতি চ পাঠঃ 

স্বপন" র্রী নিদ্রা! ইতি শব্দ 
রতাবলী | 

স্বপিও] ভ্রী পিগুখজ্জরী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1 

স্বপ্নঃ পু" নিদ্রা! ইত্যমরঃ | 
প্রস্থ গ্রস্য বিজ্ঞান”1 দম্খন*। 
ইতি মেদিনী 11 অুস্বপ্। 
যথা! নন উবাচ? কেন স্ব 
প্লেন কি" পুণ্য" কেন পুণ্সা, 
ভবেৎ সখ”! কোপিকোগিচ 

স্বপন তত নর্ব" কথষ গ্র:ভ।)] 

ভ্লীভগ'ং নয, 7 বে: দষু যাষ 

চি প্রশ্তঃ অর্ধ দস! ত 

টৈব কাসশখ,যাৎ টি 10 

নিশা মষ।! ব্বীধ্যাষণ এ 

ক্ষ্য।াম বভপ্ণ্যকলপ্রর্ণ। শখ 

গ্রধ্যায" নং শ্রুত্ব। ৭ 

ফলে] স্বপস্ত প্রথমে 
যাষে মহখস্রকলপ্রদঃ। দ্বিত। 

দন।শ 

5: | ০4 

লিখিত" তাত কযানি; 

| নীচে বা প্রযাতি চ| 
৷ ভব লভতে দূর্ধে চ কলহে! 

২| ভবে? কি 

! 

| 
| 

টির 

হযামাছিত 

দে ভিত ্মাসৈ 
স্ুতীযকে॥ চতু্থে চার্ঘমালেন 
্বপ্নঃ স্যা তুঁফলপ্রদঃ। দশাহেক 

লদঃ স্বপ্নে হপ্যরুণোদযদর্শনে 
॥ প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদ স্তৎ্ক্ষণ* 
যদি বোধিতঃ । দিনে মনসি ষ- 

। দু” তৎ্পর্বঞ্চ নভেগ্বুব।। চি 
স্তাব্যাধি সমাযুক্তো নরঃ স্বগ্নঞ্চ 

| গশ্যতি! তৎ্সর্ব" নিক্কল" তাত 

প্রযাত্যেব ন সণ্শযঃ0 জডে। 

মূত্র পুবীষেণ গ.ডিতশ্চ ভযা- 
লঃ। দিগন্বরে মৃক্তকেশো ন 

লভেৎ স্বগ্রজ" ফল")! ৃষ রী 
পঞ্চ 'নদ্রাল্বরদি শিদ্রা" প্রধাতি 
চ। বিঘুটে বক্তি চেদ্রাতোন 
লভেঙ স্বগ্নজ* ফল" 1! উদ্ভ। 
কাশ্যপগোত্রে চ বিপত্তি" লভ- 

তে গুব"। দুর্গতে দৃর্ঘতিৎ যাতি 

ত্রৌ 

ন্যা” ধনহানিঃ, 
নযাজাত্রৌ চৌরভষ" ভবে ॥ 
গিদ্রাষা” লভতে শোকৎ গণ্ডি 
তে বাঞ্ত, ফলণ। নগ্রকাশ্য- 

শন্বগ্ঃ পত্তিতৈঃ কাশ্যপে 
॥ গবাঞ্চ ৮৯/৪০৭ 
দশ্খর। প্রামাদানী- 

গী 

র্ 
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ফচ শৈনানটত বৃষ্ষাণাঞ্চ ভখৈৰ 
আরোহণ ধনদ" ভোজ- 

নদক্রোদনণতথা 
বীথা” শক্যাট্যাৎ 

কমিণ। তথ।। বিষ। রুধিরেণৈর 
স"যৃক্তো পা নালভে২1] স্বপ্নে 

হপাণম্যা এমন 915 ভাধ্য' নাভ" ৷ 

করোতি চ1 মত্রনিক্ক" পিবেছ। 
৫ 

শুক্র" নরব্চ বিশঙানি | নগর 
বশে সস্তা সুখ পি 
0৭1 গুভবার্ড। মবাগেত বি. 
পুলক্কার্থ মালভেত | রন্তণস্থানে। 

নত” অনৃজ” কানে সনূত্রসুধাৎ া 
স্বনে সুরা"ইতি চ গাঠঃ গজ”) 
নৃগ* নুবরণঞ্চ বৃষত* ধেনু মেবচ] ভ 
| দীগ মন্ন” কল" পুঙ্গ* কন্যা, 
ছি ৭ বূজ* দ্য গে ৩ 

দ বিপুরা" বি 
চি ভানু | 

ও ॥ 5 'ন্য" নট" বে 
মা? গা) গো, 

৮৯3 

হ্ 

ক 

1 
! 

| 
| 

- চে 

এ 4. 
42 ৮ 

দ্টুরু্চ ঘ্ভৎ -চ্ চার্থ+ পুথাৎ | 
| হ 

ধন“লভেহ || গা ফস পদপত্রে 

| সিল্টাম্নৎ 
“রাজ! ভার্ব- 

ুষানাঞ্চভু- ; ফ্যত] ৮৯ মা 

ডেমাণ্স"নরে। যদি? 

স্বগন 
বজ বন্ছর্থ* 

শুভবার্তাঞ্চ লভতে বাঞ্জিত থ" 

ল”া। উলস্বা গাদন কা স্বাপি লব্জা- 
ধানঞ্চ গচ্ছতি। অসিঞ্চ নিম্মলৎ 
তীক্ষ* তত্তখৈব ভবিষ্যতি 1 ভে- 
লষা স্ন্রেদেব। হি জ প্রধান” 
ভবিষ/তি। দৃষ্টু। চ কালনৎবৃষ্ষ* 
ধন মাপ্পোতি নিশ্চিত" || যস্য 
শবতেন মপেণ দশ্যতে দক্ষিণে 

তে! সে। হচিরাললিভতে ভা- 
র্যা, বিশীভা, প্রিষবাদি নী” 11 
সণ ভক্গিতে। যে। হি অর্থলা- 
ভন্চ তদ্বেৎ। স্বপ্নে স্ধ্যণ বধূ, 
নট মুটাতে ব্যাধবন্ধনাৎ || 

বডবা* জনা" ক্রোঞ্চী" দৃষ। 

ভাষ্য, লভেছুব*] | ব্বঞ্ে যোনি, 

গৈ বর্ধঃ প্রতিষ্ঠা : ৮ এমা” ল- 
ভে] উত্তম" স্থানে পুজ নিতি 
বা পাঠঃ] দান” গাযমণ ভক্জে 
তডাগে বা নদীভটে | বিশীর্দে 
পনগজেঢ মোপি রাজা ভবি- 
য্যতি।! তড়াগে বা স্থানে গদ্- 

গল্রে ইভি বা পাঠঃ ॥ জলৌ- 
ক” বৃশ্চিকঞ্চ সপ রা ্ 
শত! ধন, নিজ বিজয 

ভিউঞ ল্ভেদিতি | শর্সিভি 

দস্টিভিঃ কোলৈ বাঁনরৈঃ পী 



৬৭৭৫ 
বপন 

ডিতে। যদি? নিশ্চিতঞ্চ ভবেড্রা- | 
জা ধনঞ্চ বিপুল" লভেৎ | মড-। 
স্য" মাণ্স* মৌক্তিকঞ্চ শঙ্খ চ- [ 
ন্দন হীরক*। ঘন্ত পশ্যতি স্বন।- 
স্তেবিপুল” ধন মালভেৎ্ | জু 
রাঞ্চ রুধিরণ স্বর্ণ” ভূক্তা। বিষ্ঞাৎ। 
ধন” লভেঙ্ | প্রতিমা” শিব,ল; 
ন্চ লভেদুষ্টা জয” ধন” ] 7 
বল” পুম্পিতপবিন্ মায্ণ দৃক্টী। 
লভেঙ ধন) দৃষ্টু। চভুলদ! গর 
ধন" বদ্ধিণ শ্রিষ-ল লভেৎ 1 আ!-. 
নলবণ ধা এখফ:ল* উৎ্গলঞ্চ ধ [ 

নংগম”। দেবতাশ্চ দ্বিজ। গাবঃ 

পিতরে। লিন স্তথ উপল, রঃ 
স্থানে তৎ্পজ মিতি ব। প5211 

যদদাতি মিথঃ স্বর্পে তন ৈ 
টা | খুন যথা 25 মী 

ব্রমাল্যান লেগ 1 আসা, 

পারি যঃহ্বপ্সে ভ্য ও ১সতহ 
খ। পীভামরধর।ৎ মাত . 
মাল্যানতলপনা।। 
যঃন্বপ্পে কল্যাণ” ত গাজার 
সর্বাণ শুল্লনি প্রা, জা নভ | 
স্মাস্তি কার্পাস বিবভিচভানি 1. 
সর্বাণি রুকন বিনানিভানি 
গে। হস্তি দেব ছ্ছিজ বঁউঁভা'ন।! 
দিব্য। ত্র স্্মিত। বিও। রক | 

পো 

চি 

বপন 
যণভূ ষতা। যন্য মন্দির মাব।তি 
সগিষ* লভতে ফ্রবণ |] শপে? 
ব্রান্মণে। দেবে ব্রঙ্গতী দেবক- 
ন্যক!। জমারী চ। ষউবহী্ঘ। রত্র- 
ভষণভূষিত! 1 /ষসা তুষ্ট। ভবে, 
স্বপ্নে তস্য তৃষ্টা চ পার্বতী! ই 
তত্র সত চে কবিপপ্ডিতঃ ইতি 

চপাঠঃ। ত্রক্ষণো ত্রাঙ্গনী বাশি 
নন্তষ্টঃ নম্মিতা সতী 1; কলণ্দ- 
দাতি যস্যৈ চ ত্য পুজে। ভবিষ্য- 
তি। যণস্বপ্ে ব্রাঙ্গণো নন্দ ক- 

রোতি চ শুভাশিষণ 1 যদ্দতি 

ভক্বন্তস্য ভটস্যশ্বরধ্য" ভবেক্গব” 

) পরিতষ্টে। ছ্বিজশ্রেঠ শ্চাযাতি 
যম্য নর“ নারাষণঃ শিবে। 
রক্ষা! প্রবিশ্দেস্ তদাশ্রমণ। স- 
স্পন্তি স্তদ্য ভবতি ঘশশ্চ বিপু 
ল”শুভ”11 পদে পদে সুখ“ তস্য 
সম্মন* গেরব* লণ্ডে্  অক- 
৭৮ স্বপ্নে তুলভতে সুরভী 

ভন্নিলাভে। ভবেত্ত দ্য ভ।- 
(চাপ গভিত্রতা। করেণ ক্ুত্ব। 

* মস্তকে স্কাপযেদ্ঘদি 1! 
ভবেন্তপ্য নিশ্চত- 

জি এত"! স্বপ্নে তুত্রাঙ্গন 

তষ্টঃ সঃ বাক্স রে তিষণব্রজ | তী- 
থক্গাবী ভবে স্বেপি নিশ্চিতশ্চ 



৬৪৭১ 
স্ব 

শ্রিষাদ্বিতঃ। স্বপে দদাতি পুষ্প- 
গুযন্মৈ পুণাবতে দ্বিজঃ1; জঘ: 
যুক্তো ভবে মোগি যশস্বী চ. 
ধনী নুখী! স্বপ্নে দৃৰ্ডী চ তীর্থা; 
নি সৌধরত্ব গৃহানিচ | জযষু- 
ক্তশ্চ ধনবান্ভীবঘনাধী ভবন: 
রঃ। স্বপ্নে তু পূর্ণকলসণ কম্চিৎ, 

কন্মৈ দদ্দাতি বা গুজলাভে। 
ভবেত্তপ্য সম্পত্তিষ্ব। মমলভেৎ। 
। হস্তে ক্ুত্বা তু ডব* আক 
বাপি জুন্দরী ॥ যস্য ঘন্দির মা. 

বাতি স লক্ষী" লভতে গ্রুবৎ 1. 
দিব্যা স্ত্রী যদ্গৃহ' গ্ব। পুরীষণ 
বিমৃজেদ্িজ | অর্থলাভে। ভ- 
বেত্তপ্য দারিদ্রঞ্চ প্রধাতি চ | 
যন্য গেহ" সমাযাতি ভাব্যয। স-. 

ই্রাহ্মণঃ11 পার্বত্য সহ শত 
লক্ষী নারাযণো হথ ব।। ব্রা 
ণে| ত্রাঙ্মনী বাপিত্বপ্নে যন্মৈ দ. 
দ্াতি ব 1) ধান্য" পুষ্পাঞ্জলিৎ 
বাপি তস্য শ্রীঃ সর্থতোমুখী। স- 
বতোমৃখীত্যত্র সর্থতঃ সুখীতি চ 
গাঠঃ। মুক্তাহার* পুষ্পমাল্য" 
চন্দনঞ্চ শুভ তরল | শুভত্ররজ 

স্থানে লভেদ্িজ ইতি বা গাঠঃ 
॥ স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ তস্য শ্ঃ 
বতঃ জুখী! গোরোচনা"গতা 

-পেপপাশপ্পাশশ শশা শী শীস্স্পীসপেশীশাটি 

৮৬০] 

কা* বা হরিজা মিক্ষদক* 1 
ন্গ্ধান্নঞ্চ লভেৎ স্বপ্জে তস্য শ্রীঃ 
সর্বতঃ সুখী) নিগ্ধান্ন স্থানে পি- 
দ্বান্ন মিভি বা পাঠঃ) ত্রাহ্গণে। 
ব্রাহ্মণী বাপি দদাতি ষস্য মস্ত- 
কে | ছত্র” বা শুর্ুধান্য*বা ষচ 

পুরুষ, শুর্ুমাল্যানূলেপনঃ ॥ 
তত্রস্থে৷ দি ভূক্চে চ গাষসণ বা' 

॥ নৃগো ভবে | স্বপ্পে দদাতি.বি- 
প্রশ্চ ত্রাহ্মণী বা সুধাদধি! প্র- 
শস্তপা ত্র" তস্মৈ বা মোপি রাজ! 
ভবেদ্ুব”। দদাতি পুস্তক স্বপ্পে 
যস্মৈ পুণ [বতে দ্বিজঃ।! স তবে- 
দ্বিশ্ববিখ্য।তঃ কবীন্দ্র 2 পঞ্িতে- 

শ্বরঃ। ষ"*পাঠযতি স্বপ্ণে য। মা 
তেৰ চ স্ুৃতষথ11) সরদতীক্ুতঃ, 
সোপি তৎ্পরো নাস্ত, পাঁ্ডতঃ- 

। ব্রাহ্মণ পাঠযেদ্যঞ্চ পিতেব 
যত্রপূর্বক"।। দদাতি পুস্তক" প্রী- 
ত্য সচ তত্সদূশো! ভবে ? 
প্রাপ্সোতি পুস্তক" স্বপ্নে গথি বা 
যত্র তত্র ব11। সপণ্ডিতো যশস্বী 
চ বিখ্যাতশ্চ মহীতলে। স্বপ্ে 
যন্মৈ মহা মন্ত্র বিপ্রো বিপ্রা। দদ।: 
তি চে] স ভবেৎ পুরুষঃ প্রা- 
জে! ধনবান গুণবান্ সুধীঃ 1 



০০ এর 
স্বণ্ে দদাতি মন্ত্র বা প্রতিমা" বা 1 
শিলা মধী* | যশ্মৈ দদাতি বিপ্র- রং 
শ্চ মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ তন্ডবেৎ । বি- 
প্র বিপ্রসমূহ্ধ ষ নত্বাশিষণ, 
লভেঙ্।! রাজেন্্রঃ স ভবেদ্বাপি 

কিন্ব| চ কবিপর্ডিতঃ | শুর্লুধা- 
ন্যযুতাপ্ভূনি* যনে বিপ্রঃ সঘৃত 
সুজেও | স্বপ্নেচ পরিতুষটশ্চ স্. 
ভবেৎ পৃথিবীগতিঃ। স্প্েবি- | 
প্রো রথে কৃত্বা নানা স্বগ্গ প্রদ- 

শষ চিরজীবী ভবেদাযু রধন- 

বৃদ্ধি ভবে€ গ্রুব) বিপ্র। বিপ্র- 
স্চ শপ্্ফটে। যশ্মৈ কন্যা” দদাতি । 
চ॥ স্বথ্ধে চস ভবেম্নিত্য* ধনা-: 

ঢ্যোভূগ উর রে 
বর তং টা বি বানদী, 

গুক্লাহিপ গুল্পশৈলক দুষ্ট দুর 
মবাগুষাৎ্ু। প্রিষণ স্থানে শষ ৃ 

মিতিচ পাঠঃ1 যঃ পশ্যতি নৃভ, 
স্ব্জে স ভবেচ্চিরজীবনঃ॥ অং ্ 
রোগে খহরোগিণণ দৃষ্ট। জুখি খনুষ্চি। 

নুখী ভবে! দিব্যা স্ত্রী 
প্রবদ্দতি মন স্বামী ভবান ভব 11! 
স্বপ্নে দৃষ্ট। চ জাগা সচরাজ। | 
ভবেদ্ুবণ। ।স্রপ্পেচ কালিকা" | 

লন স্কা্টিকঘালিকা |] ই 
চাপ শুরুধন" স প্রতিষ্ঠা রাড 

স্পপ্পীশী ২ 

টির চিতা াতেগরন টি রতি: 

ভে; 

স্ব 
দ্বব”! স্বপ্নে বিপ্রো বদতি য্মষ 
দাসো ভবেতি চা) হরিদাসস্য 
তন্তক্তি* লন্বা! স বৈধ্ঃবে। ভবে, 
স্বপ্নে বিপ্রে হরিঃ শঙ্থ ্রান্মণী 
৪ শিবা! শুক্র স্ত্রী বেদমা- 

জাত্রুবী বা সরস্বতী 1 
রা বেশধরা বালিকা 
রাধিকা মম | বালশ্চ বালগো।- 
পালঃ স্বগ্পবিজ্তঃ প্রকাশিতঃ ৷ 
এষ তে কথিতো নন্দ সুস্বপনঃ পুথ্য- 
হেতৃকঃ1| তু মিচ্ছসি কিছব। 
ত্বৎকি"ভূষহ কথযামি তে। ইতি: 
্হ্ম ববর্তে শ্রীরুঞ্চজনখণে স্রস্ব- 
গ্লাদর্শন” ৭৭ অধ্যাযঃ 1% 1 জ- 
ক্ুরদৃষ্টসুশখগি। যথ।। অথাক্র- 
রঃ স্বভবন* গত্বা! ক'মেন প্রের রর 

তই চকার শধন" তন্সে 

মিষ্টাম মৃন্তন”] অকপূরিঞ্চত 
দুল” চখ নর বাঘিত' জল! ্ 
গান নিদ্রা" সুখতঃ তুখসস্তোগ- 

নান্্রভঃ 1 ততে। দদর্শ সুন্বপ্পৎ 

পুতাণ শ্রুতি অম্মত*) নিশাব- 
শেষঘনষে বাযাদিগরিবজ্জিতঃ 
| অনরোগী বদ্ধকেশশ্চ বন্য 

গ্রাপমন্থতঃ! জ্ুতল্পশাযী সুজি 
গ্বশ্চিন্তা শোক বিবজ্জিতিঃ || 

কিশোব্রবযস* শ্যাম" দ্বিভূজ 



৬৪৭৮ 
ব্বগ্গ 

মুরলীধর*! গীতবস্ত্রগরীধান" 
ব্বমালাবিভূষিত* ॥ চন্দনো, 
ক্ষিতসর্থাঙ্গৎ মালতীমা ল্যশে। 
ভিত"] ভূষিত, ভূষিতাহঞচ স্ 

জন্রমণিভূষণৈঃ |] মঘ্রপুষ্ছচুভ 
থি সম্মত পদ্মলোচন*। এব 
ভূত" দবিজশি শু" দদর্শ প্রথমে 
মূনে | ততে। দদশ রুূটিরা* প. 

ভিপুজবী, সত ৩1 
রী * সপথা ৭ পচে পাপী কাপ. এ পাপা | খা 5 টার ২5 গরীধানা” রত্রভষদডিধিতা* || 

স্বলত্প্রদীপহস্ত।ঞ্চ শুযুদাল্য 

করা” বরীণ। শরচ্চ ডু 

ঃ সস্তা, বরা" শুভা” 71 
র্ 

ততো দদশ বিপ্রথ ক গ্) 

ভাশিষণ। ০ হস" 

পি তুরঃঞ্চ মরোবর্”]। দদন্শ চিত্রি-। 
রা ৭ পি রম ক 

তি“চারু ফ'লতৎ - হা 21 

সপ নিয় নর্িকেল গুবাক ক 
মী 1 দন্ত" শর 
স্থান” গর্থভক্কিভগ? বৃক্ষ 
গজ তর তুরগঞ্চিতৎ 0] 

বীথাবাদি তব চস 

গাযমণ। দধিন্ নিরযৃতা মঞ্চ গ 
গন মী পভ 1 কাম বিট ন্ র্ 

ৰ | 

ৰ 

| 
তাজঞ্চ রুদত্ত" মোহিত” তথা 1 র 

৮৮৮৪ চা টি চন্দন 
রঃ 

বধ 

আ্ানঞ্চ সলোহিত*1 ছিন্ন ভিন্ন 
ফ্তাদঞ্চ মেদঃ পৃষসমন্বিত" টা 
ততো৷ দদর্শ রজত, মণিশুভূ, 
কাঞ্চন” মুক্তা মানিক্য রত, 
পৃর্ণদত্ত* ঘন জল, |) সুরভি 
মবতসাঞ্চ বুষভেক্্র* মধূরকণ ! 
শুল্পঞ্চ মারল" শঙ্খ ছি নু” খঞ্জন 
মেব চ॥ তাসুল" পুষ্পমাল্য 
জবলন্গ্রিৎ রার্টন*। গারতীপ্র- 
ভিমা” ক্লুষ্প্রতিম1" শিবলি ক্র ক” 
॥ বিগ্রবালাশ্চ বালঞ্চ সুপক্ক 
ফলিত” কৃষি" । দেবস্কলীঞ্চ রা- 
জেন্্র" সিপ্হ" ব্যাঘ” গুরু" সুর" ॥ 
দূ স্বপ্ন সমৃভঙ্ে।চকার রাতিক 

মীপ্পত"। উদ্বাব" কথযামাস স- 

রনৃত্তাত্ত মেব চ | ইতি ব্হ্ষবৈ- 
বর্ডে আরক্চজন্মখণ্ডে * অধ্যা- 
যঃ1% | দৃন্ব্ন। যখা | নন্দ উ- 
চি আন্ত, সা মহাভাগ দু₹ 

স্বগ্নুৎ দি প্রভে।। উবাচ তথ, 

ভগব। রা মিতি তদ্বচঃ ॥ 
চ। স্বপ্নে হসতি যে] 

্র রি শযতি 7 থু 

পিউ বিপান্ত স্তদ্য 
ত*। দত্ত। যস্য বিপীড্য- 
চরন্তঞ্চ পশ্যতি 1) ধনহ।- 
বেস্তপ্য পীড। চাপি শরী- 

সি 

৩৯০ 

ও 

1৭ 

টি 

1৮) ৫ 
হি চি 

সা ৫ টা 
রি 

/ 4 

1 ণ্ঞ 521 তি ্, শি 
৭ 
্ 
লি ৫ নু 

পন মা তা? 

1 

হো 
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রজ]। অভ্যঙ্গিতস্ত তৈলেন 
যো গচ্ছেদক্ষিণা* দ্রিশ* | খ- 
রো মহিষাটে। মৃত্যু স্তপ্য 
নসম্শষঃ। স্বপ্নে রণ" জব পুষ্প 
মশোকণব করবীরক*। বিপন্তি 
স্তন্য তৈলঞ্চ লবণ” যদি পশ্য- 
তি। নগ্সা” ক্বা" ছিমনাস।ৎ 
শুড্রস্য বিধবা*তথ।1| কপর্দ ক” 
তালকন* দৃষ্ী। শোক মবাগ্ুযাণ 
| স্বপ্নে রুট, ব্রাহ্মণঞ্চ ব্রান্ধণ]প 
কোপধ“যৃত।”। বিপন্তিশ্চ ভবে 
ত্ন্য লক্্মী াতি? গৃহাদ্বুব"। বন 
জা? রক্তপুস্প" পল [শথ্ঃ সু 

স্পিত |! কার্পানৎ গুক্রবস্ুঞ দৃ- 

হু দুঃখ মবাপুষা্। গাযন্তীঞচ 
ভীঞ্চ কুষ্গাযরধরা” স্থিষণ |. 

নু কুষঞ্চ বিধবা" নরে। মৃত্য । 
মবাগবাৎ। দেবত। যত্র নৃত্ান্তি 
গ।যন্তিচ হপভ্তিচ। অআক্ফে। | 

টযস্তি ধাবস্ত ভপ্য দেশে। বিন 
শ্যতি। বাস্থ মুত্র পুরীষ' ব। 
বৈদ্যৎ রৌপ্য" সুবর্ণ ক” 11 প্রত্য 
ক্ষ মথ বা স্বপ্ধে জীবিত" দশম 
সিক”] ক্কধ্দাক্বরধরা” নারী” ক 
ফমল্যানুলেগন? || উপগৃহ; 

তিষঃস্বগে তা ত্র ভাষ্য তি 

। মৃত” বশুসঞ্চ মৃণঞ্চ মৃগপ্য চ 

শি পপ শিপ পাপা পাশাপাশি 

হেরি তি রা বু ০ 

সপ সসপপপওআ্পপাপী া শ ৮ পীপিস্পাপসপশীপীল্পাশশ?-4 77 -72-2 

এপি শীট ৮ শশী াশিশ্পীশিশশী 

ভেঙ। 

! রঃ শৃক 

স্বপ্প 

নরস্য বা] যঃপ্রার্োত্যস্থিম। 
লাঞ্চ বিপত্তি স্তদ্য নিশ্চিত ! 

অভ্যঙ্জিতস্তব হবিষ। ক্দীরেণ মধু- 
নাপিবা তক্রেণাপি গুডেনৈব 
পীড়া তস্য বিনিশ্চিত”) রথণ 
খরো্টুসত্যক্ত" একাকী যো হ- 
ধিরোহযেৎ | তত্রক্কোপি চ জা- 
গর্ভি মূ ত্য রেব ন সম্শযঃ] রক্তা- 

স্বরধরা” নারী* রক্তমাল্য নূলে- 
পন” উপগহতি যঃস্বগ্ে ব্যাধি 
স্তগ্য বিনিশ্টিত”। পতিত" ন্খ 
কেশ নির্বাণাজজার মেব চ1! ভ. 

ৰ ্মপূর্ণ/” চিতা, *দৃষ্টু। লভতে মৃত্যু 
মেবচ! শ্রশান”ণগু্ককাষ্ঠঞ্চ ত্- 
থানি লৌহ মেব চা মদীঞ্চ কি. 
ধিও রুষ্ত” ব। দৃষ্টু। দুঃখণ লভে- 
দ্বব"। গাদৃকা” ফলকণ রক্তপুষ্প- 
মাল্যৎ ভষানকণ] মাষ" মসুর 
মৃদ্গ" ব। দৃষ্টা। সদ্যে। ব্রখ ল- 

কণ্টক* সরল” কাকিঃ 
তলুব” বানর" খর” পৃষণ ত্র 
মল" স্বপদে কেবল? ব্য: কার (রণ, 

রি, ৬5 ম্টত৪ শর গল ৬- 

॥রে। দি রক্তান্থরঞ্চ জ- 
* মহ্যি* খরণ। অন্ধ- 

কার, বহাঘোর' মৃতজীব্” ভযা- 
নক") দুষ্টু ্বপ্ে যোনি লিঙ্গ 
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স্বপ্ন 

বিগন্তি* লভতে ঞ্রৰণ। দবেশ-| 

কপ" গ্নেস্ঞ্চ যমদূত" তযস্কর” | 

পাশহস্ত' পাশশস্ দষ। মৃত্যু । 
লভেম্নব্ঃ1 ত্রাহ্গণে বাঙগদী বা. 

ল| বালকে|বা সুতঃ সুতা বি 

দা" গরুতে কোপাৎ দু দুঃখ 
মবাগ্রযাণড। কলষঃপুষ্পঞ্চ তন্মালা” 

শল্যশস্্ান্্রধারিণণ।) ঘ্রেচ্ছাঞ্চ 

বিরুতাকার। দূষু। মৃতু লভেঙ 

ফ্রবণ। বা ট্যাঞ্চ নর্ভনণ শীষ" 

গ্াযন" রক্তবাসস*|। মৃদঙগ বাদ্য 

মানন্দ" দৃষী দুঃখ' মর 

৮ স্থানে বাদ্য মিতি বগ 

51 আনন্দ" স্থানে আনদ্ধ 1; রি 

যুক্ত” ম্ডস্যাদি ধারযেদেযো হি 

তভাতু মরণ গ্রুব”|। ছিন্নৎ বাপি 

কবন্ধ* ব1 বিরুত" মুক্তকেশিন* 

| ক্ষিপ্ত" নৃত্য দর্বত্ত' ৃ ষট্া মৃ 
ত্যুৎ লতেম্নরঃ মৃতে। বাপিমূ 

তা বাপি কুঞ্ণ। ছা ভষানকা। 

উপগৃহতি যণসবপ্মে তস্য মৃত্যু বি 

নিশ্চিতঃ1। যেষা*দস্তাশ্চ তগ্না 

শট কেশাশ্চাগি গতস্তিচ॥ ধ- 

নহানি ভর্বেত্তেষা পীডা বাতৎ- 

শরীরজ।]। উপদ্রবন্তি ষ* স্বপ্নে 

শৃজিণে দণ্টিণোপি বা। বালক। 

মানব! শ্যৈৰ তস্য রলাজঙ্গলাভ্ভষ*; 

০-০্পিিস্লিি তত আসছি 

স্বপ্ন 

॥ ছবক্ষণ পতন্তঞ্ শিলাবৃষি 
তুষার"! । রক্তাঙ্ার* তম্মবৃ্ি' 
দৃষ দুঃখ মবাগুযাৎ | গৃহ*প- 

তন্ত* শৈলমথ ধূমকেতু* ভযান- 

ক"। ভগ্স্ন্ধ* তরো হাণি দৃষ। 

দুঃখ মবাপুষ | রথ গেহ শৈল 

বক্ষ গো হস্তি তুরগাৎ খরা! 
গতন্তি ভূমৌ যে স্ব বিপত্তি 

্তপ্য স্কুল।॥ উঠচটঃ পতস্তি গ- 
তেষুভন্মাঙ্গারচিতাস্ু চ। ক্ষার- 

দগ্ডেয চূর্ণ ৃত্যুস্তেষাণন ষ” 

। শযঃ।। বলাদ্গৃতা তি দু্চ ছ্ 
বরঞ্চ যন্য মস্তকাৎ্। পিতুর্ন নাশে। 

ভবেন্তম্য গুরো ব্বাপি ন্পস্যবা।! 

সুরভী যগ্য গেহাচ্চ যাতি ত্রস্তা 

সবুসিকা। প্রযাতিগ পিনস্ত- 

স্য লক্ষী রগি বনুন্ধর'।; পাশে 

নকুত্থ। বন্ধ য”গৃহী ভব। প্রধাত্তি 
চ। বমদূতাশ্ট যে যনেচ্ছা। স্তস্য 

মৃত্য মসপযঃ || গণকো ত্রাঙ্মা 

খোবাপি ত্রাহ্মণী বা গুরু স্তথা ? 

পরিরুষটঃ শপতি য" বিপত্তি স্তদ্য 

নিশ্চিত" ॥ বিরোধিনশ্চ কাক 

্চন্ধুরা ভলুকা স্তথা। পতস্তযা 

গত্য যদ্গাত্রে তস্য মৃত্যু নস 

 শষঃ1] মহিষ] তল্লুকা [উ্ট্াঃশ- 
কর! গর্দভা! স্তথা ৷ কুফী ধাবস্তি 
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স্বপন 

ষ"স্বপ্ধে সরোগী নিশ্চিত" ভ 
বেত11%11 তেযা* শান্তি থা । 

রক্তচন্দনকাষ্ঠানি ঘৃতাক্তানি চ. 
যে। জুহেত। গাষজ্যা" শ্চ মহ. 
সেণ তেন শাস্তি ধিধীবতে ॥. 
সহস্ধ। জপেদ্ছে। হি ভক্ত্য। ত 
মধুজুদন” ! নিম্পাপোগি ভ 
বে সোপি দঃস্বপ্নঃ বো 
ভবেঙ 1 অচ্যুত* কেশব" বি. 

বং সত্য* জনার্দন" ্ 
হণস” নারাষণঞ্েব এতম্লামাফী 
ক” শুভ”) শু চিঃ পুর্থমুখঃ প্রা 

জে দশধৃত্বশ্চ যো জপেত । 

নিষ্গাপো হি ভবেতমোপি দূহস্ব- 

গ্ঃসুন্বপ্গে। ভবে ॥ বিষু* না. 
রাযণ* কষ” মাধব” মধূন্ুদূন 
হরি" নরহরি” রাঘ* গোবিন্দৎ। 
দধিবামন”| শুচিঃ গৃর্বমুখে। ভৃ- 

জপেঞ্ড ॥. 
নিঘ্পাপো। হি ভবে সোগি দঃ. 

52 হরি 
স্ব ভঞ্ত শ্াদ্ধাধৃতে। 

স্বপ্ন: সুস্বরে। ভবে 0 ভন্তা। 
চৈতানি ভদ্রাণি দশনাঘানি যো 

| 

| 

!। 
। 1 

|! 
রা 
রঃ 

ৰ 
] | 

| 
] 

| 
ৃ 

জগে। শতক্ৃত্বে। ভ্তিয-ক্ত। র্ 
জণ্ু। রোগী চরোগতহ | লক্ষ: 
ধা হিজপেদ্যো।হ বন্ধন।নুচতে 

গ্রুবণ। জণ্ডু। চদশলক্ষঞ্চ নহাব-। 

ন্ধ্য। প্রস্তধতে |] হবিষ্য।'দী যতঃ 
| 
| । 

স্বপ্ন 

শুদধো দরিজে। ধনবান ভবে 
| শতলফঞ্চ জ্তা চ জীবগাক্তে। 
ভবেনরঃ | ওন নিব" দ, গণ- 
পতি” কার্তিকেষণ দিনেশ্বর গন 

৷ ধস্মণগঙ্সাঞ্চ তূলসী" রাধা, রী 
৷ সরস্বতী" | নামান্যেতানি ভদ্রা- 
৷ থিজলে স্সান্বাচ যো জগেৎ | 

বাঞ্তঞ্চ লভেঙ সোপিদ্স্বগ্ঃ 
সদ্বপে। ভবে] ওম হা শ্রী 
বলা পূর্ব" দর্খতি নাশিন্যৈ মহা- 
মাযাধৈ স্বাহা। কক্পবৃদ্ষেো ছি 
লে।ক!ন।” মন্ধ্ঃ প্তনশাকরঃ 0 
শুচিশ্চ দশধ। জণ্ড। দৃঠবপ্ঃ সু 
স্বপ্নে। ভবেত। শতলক্ষজপে- 
নৈব মন্্রসিদ্ধি ভ্মুণাণ 1 পি- 
দ্বানন্রশ্চ লভভ জব্িদ্বঞ্চ বাং 
জিত) ওন নহে শৃত্যপাযাষে। 

তি সাহা লক্ষত। জগেছ )] 
দৃক চ ৮ নস? রা 5 

বেশরঃ। গুর্ব ভরদুখে। ভহ। 
স্বপ্ন প্রান্তের প্রকাশযেহ | কা; 
শপে দর্তে নবচে দেব তন্ণ- 
৪ নান্ছে! খে চৈবশভিজ্ে 

১ স্বহাগ, গ্ফাশহেও 1 রা 
বে পট ৫ 

বগণকে বংত্র 'নতৃম্দনা [চন 

যুট। আচাব বৈষ্দবে মত্রে 
দব। স্প্রৎ প্রবাশষেৎ। 0. ইতি 



৬৪৮২ 
স্বপ্ন 

নে পুণ্য মাখ্যানৎ কথিত" গাপ- 
নাশন*। ধন্য" যশস্য মাষুৃষ্যৎ 
কিং ভু শ্রোত্ মিচ্ছসি | ইতি 
ন্ট ববন্তে শ্ীরুফজন্মথণ্ডে দূত 
প্রদর্শনণ৮২ অধ্যাযঃ]গ্ণ।। কপ 

দৃষটদুঃস্বপ্না যথা । নারাষণ উ. 
বাচ।ঃ অথ কণষো বিচিত্তযেব' 
দৃষু। দ-স্বগ মেব চ। মসুদ্ধিগনো 
মহা [ভীভে নিরাহায়ো নিরুৎ- 

সবঃ11 পাত্র" মিত্র" বৃধগণণ বান্ধ 
বঞ্চ পুরো হি” সমানীঘ মভা- 
মধ্যে তানুবাচ চি ভুখতঃ ক" 
স উন্লাট! 
রি 1 ও 

[জা] 

চাড় ৫1) 

তর ্ঁ  ৫৬ ্ ২ টেক পা ৫1 শি ন্ 
শর 

বিধবাস রা শী মাম মালিদগিত 
নিচ্ছতি ৷ মলিন" চেলখওঞ রব 

ভৃতা বা্রূর্ধান্ | দদাতি রণ 
ভিলক"কপালে মম বক্ষনি র্ 

ববর্ণানি গারি ছিন্ন ভগ্নানি | 

| নষা দু নি 

7০) তি. 

বান্ধবাশ্চ 

স্পা পিস্পিস্পাস্পাস্পপা শি 2777 শি লুল ল ল্য কিপস্শশপ শাসিত লিল শশী পাশি সিসি পেপসি পপি সসপপা সস পা পা ্থপসপপী পপ 

স্বপ্ন 

ত্যক। পতত্তি কৃত্বা শবাাণশ্চ শশ্ব- 
ভ্তালফলানি চ1। ভচেলো বিক্ক- 
তাকারো৷ শ্রেচ্ছে।হি বক্ষমূর্ধজঃ ] 

দদাতি মহা মৃষাযা“ছিমন ভগ্নকগ- 
দ্দকান | মহারুষ্টা চ দিব্যাস্ত্ 
পতিপুজ্রবতী সতী! বভগ্ গূ্ণ 

ঈস্তঞ্চ অভিশপ্য পুনঃ পুনঃ 1] 
অল্নান। মোড্মালাঞ্চ রক্তচ্দন 
চান্চিতা*। দদাতি মন্ত* বিপ্রণ্চ 
মহারুকটো হভিশপ্য চ॥ ক্ষণ 
মন্গারবুফিশ্চ তম্মবুফিঃ ক্ষণ” 
ক্ষণ ক্ষণৎ ক্ষণ" রক্তবুষ্ধি ভবে- 
চ নগরে মম ॥ বানর" বাযসৎ 
শন” ভল্গুক” শুকর” খর | প- 

শ্যানি বিন্ুতা কার শব” সর্বস্ত 
দুন্থণ* | পশ্যামি গুর্ককাষ্ঠান। 
রাশি মক্ত্রানকজ্জলণ।] "রুখোদ- 
যবেলা যা"কপণ“ছিম্ননখানি চা1। 
পীতবস্ত্রপরীধান1 গুক্লচন্দনচ- 

৷ ্িত।। বিভূতী মাল তীমাল। র- 

রি ভূঁষত11| ভ্রীডাকমল- 
স৷ সিন্দর বিন্দুশোভিতা 

রে পা “রু্টা যাতি ম 
নান্দিরাৎ সতী ৷! গাশহস্তাঞ্চ 
পুরুষান্ মুক্তকেশান্ ভযঙ্করান্ 
| অতিবক্ষান্চ পশ্যামি বিশতে। 
নগর* মম | নগ্া নারী স্ুক্তকে- 



৬৪৮৩ 
স্ব 

শী নৃত্যন্তীশ্চ গৃহে গৃহে। অন্তীব | 
বিক্ৃতাকারাঃ পশ্যামি সশ্মিতাঃ 
সদ1।] ছিম্ননাস! চ বিধব। মহা- 
শুদ্রী দিগস্বরী। সা তৈলাভ্য- 
জিত" মাঞ্চ করোত্যতিত ধর র 
॥ 81/788308 তন্মপূর্ণ 
ভযক্ককাঃ। অতিপ্রভাতসমধে ূ 

পসপীপীশপীস পাশা, 

চিতাঃ পশ্যামি সাম্মতঃ1] গশ্যা 
মি চবিবাহঞ্চ নৃত্য গীত সহোৎি- 
সব] রক্তবস্ত্রপরীং নান গিরি 
ষান্ মুক্ত মুদ্ধজান রক্ত" বম-! 
্ত* পুরুষণ নৃত্যান্তণ নগ্ধ মুণণ। 
ধাবন্তঞ্চ শষানঞ্চ পশ্যামি সন্মি 
ত" সদা ॥ রাহগ্রস্তঞ্চ গগনে মণ্ড | 
ন্" টক সু্িযোঃ | এককালে চ 
গলা), মল বগ্াসঞ্ 

রিও টি 2 

ান্ধবাঃউ-। 

স্ক;?।ত” ধকেত * ভ্যুফ 
মূ রর 

₹. ০০ 
1 ও 

নি 

্ 1 
বগা বন্ধ বাতি" হো, [ 

91৬৮ পাম ৮ পুরোহিত 1) ূ 
ক হন ঘুমান দ্ ছি ইন্ক্ন্ধান্। 

উহান্। পতিতান্ পর্বতা রর 
ইশ্ব পশ্যামি গৃথিবীতলে 1) 
পুরুষ, ছি্শিরস” নৃত্যন্ত” নগ্ন। 
কী মণ্ডমাল [কর' বোর" 

পশ্যাম চ গৃহে গৃহে 8 দগ্ধণ। 
সর্ধশ্রমৎ ভম্মপূর্ণ মঙ্গারসহূল* 

্বপ্নক্ ত্রি 

ব্বপ্নিদো! 

মি সর্বতঃ1 ইত্যেব মুক্ডা! রাজা 

সবিররাম সভাতলে! শ্রদ্বা 
স্বপ্ন" বান্ধবাশ্চ নতবক্তী নিশ- 
শ্বসুঃ ৮ জহার চেতন" সদ্যঃ 
সত্যকশ্চ পুরোহিতঃ ৷ মত্ব! 
বিনাশ" কণ্সস্য যজমানস্য 
নারদ | রুরোদ নারীবর্গশ্চ 
পিতা! মাতা চশোকতঃ 1 মে- 

নিরে নাশকালঞ্চ সদ্যঃ শ্বয 
মুপস্থিত" 0 ইতি ত্রহ্মবৈবর্তে 
শ্রীরুষ্জজন্মখণ্ডে ৬৩ অধ্যায়ঃ 
|] %1 গরশুরামদৃষ্ট্স্বপ্ীঃ 
্রহ্মবৈবর্ডে গণেশখণ্ডে ৩৩ 
অধ্যাষে কা্তবীর্য্যাজ্জুনিদৃষ্ট- 
১৬৪ স্তত্রৈৰ ৩৪ অধ্যাষে 
ঘারাসুরদুউদুঃস্বপ্র। দেবীপুর। 
ণে২২ অধ্যাষে কালিকাপুরা- 
ণে পুয্যাভিষেকে ৮৭ অধ্যাষে 
মত্স্যপুরাণে যাত্রানিমিত্তস্ব- 
সীধ্যাবকথনে ২১৩ অধ্যায়ে চ 

তে ড্রক্টব্যাঃ॥। 
স্বপ্নরুৎ ক্লী সুনিষকণ। যু 

নীশাক ইতি ভাষা! ইতি শব্দ- 
চন্ত্রিকা | স্বপ্নকারকে ত্রি | 

নিদ্রাশীলঃ। ইত্যা- 
সরঃ 

। হাহাকারঞণ জবস্ত"সর্ব-পশ্যা- স্বপ্নদোষ পু* নিদ্াবস্থাযা* রে. 



৬৪৮৪ 
স্বভাব 

তস্থলন 

্বপ্নবিচারী ত্রি স্বগ্রবিচারকর্তা। 
শুভাশুভব্বপ্রব্যাখ্যাকর্ত।। স্ব ৃ 
প্র" বিচারযতী ত্যর্থে িন্প্রত্য ূ 
যেন নিষ্পন্ঃ | | 

স্বভাজন* ক্লী আনন্দন"। ইত্য-। 
মরটাকাযা"রাযমুক্ঘটঃ || 

্ 
স্বভাবঃ পু স্বকীযতাবঃ1 ত. 

পর্যযাঃ। সর্ণসদ্ধিঃ ২ প্রন্কতিও। 
৩ স্বৰপণ৪ নিসর্গঃ৫) ইত্য- 
মরঃ।। ভাবঃ ৬1 ইতি শব্দ 
রদ্রাবলী॥ সর্গঃ ৭1 ইতিজ-; 
টাধরঃ॥ স্বতএব আবির্ভাবঃ) 
যথা! বহিহেধনগন্ষ ভুক্ব ূ  
ভাবে হথ প্রকীন্তিতঃ। নিস-: 
শি স্ববূগ ফ্েত্যেষোপি ভবতি 
দ্বিধা| নিসর্গঃ সুদূঢাভ্যাসজ- ূ 
ন্যঃ সংস্কার উচ্যতে। অনন্ত 
স্বতঃ সিদ্ধঃ স্ববূপ* ভাব ইষ্যতে। 
|| ইত্যজ্ছলমলমণিঃ | বচ-। 
নেযুচ বুদ্ধৌচ স্বভাবে চ চরি- 
ব্রতঃ! আচারে ব্যবহারে চ 

জ্ঞাষতে হৃদ্য" নৃণা"। লোকাঃ 
কর্মবশীতৃত। স্তৎ্কর্ধা যকত" 
পুরা । স্বকম্মণা" ফল, ভষ্জে 

জন্ত জর্মনি জন্মনি || কেচিদ্ব। 
দৃত্তীতি ভবেঙড স্বরতেন ঢ ক-| 

(5 [*1 

স্ততঃ 

_-শাশ্ীী শিট লিপি শিট শিশী শপ শিপ শিট শীট শশা শীটি 

স্বভাব 

ন্ণা। কেচিদদত্তি দৈবেন স্বভা- 
বেনেতি কেচন |) ত্রিবিধাশ্য 
মতা বেদে বেদ বেদাঙ্গ পারণাঃ 
। স্বযঞ্চ কম্মজনক স্তৎ্কর্ম দৈব- 
কারণণ।। স্বভাবো জাযতে নৃণ। 
মাত্সনঃ পূর্বকর্ধীণা ৷ সএবাতা। 
সর্বমেব্যঃ সর্ঘেষাধধ ফলপ্রদঃ 11 

সচ সৃজতি টৈবঞ্চ স্বভাব” কর্ম 
এব চ॥) অহো গীকিষ্দাসানা" 
কঃস্বভাবঃ স্নিন্মীলঃ1। হৃতভা- 
ধ্য মৃচ্ছিতঞচ নন খাপ [রিপ* গুরুঃ 

] ইতি বন্মবৈবঞ্ডে প্রহতখণ্ডে 
৫৭ অধ্যাষঃ01% 1] অপ চট স্তব- 
দিন" দর্দনকৈৰ সর্ঘ” কম্মেভ্ভ- 
বেভব। তত্বক্ম তগসাৎ সাধ্য, 

বন্মণাঞ্চ শুভাত্১ভ”1 তগঃশ্ব- 

ভাবনা ধঞ্চ ভাবো [সতো 

ভবেঞ্। ম'ষ? সাধ্যে। গাও 
সংসর্গঃ পৃণ্যতো। ভবে || ইতি 
ব্্মবৈবর্তে শ্রক্ুঞজন্মখণ্ডে ৪৩ 
অধ্যাযঃ0% 1 অন্যচ্চ 1 স্বভা- 
বো যাদূংশ। যস্য ন জহাতি ক 
দাচন।। অঙ্জানঃ শত টা 

মলিনত্ব ন মুগ্চতি | ইতি চাদ 

ক্য* 1] সর্বদ্য হিপনীন্ষযণ্ডে 
স্বভাব। নেতরে গুথঃ! অতীপ্ত। 

হি গুণান্ সন্ধান স্বভাবো মুদি 



গ্বষণ্তা যশ] 
বর্ততে | ইতিভি ৬৫ 

থর? এনা ৭ কি 

ধতৃঃ পু" রন ইভামরঃ || দলা তর ভা 
রঙ্গ | ইতি ত তসেদিনী ধাশিবদ্যা। অন এ নানভঃ। 1? জাত কলেস্ত পা. 

র্ র্ | 
ট 

স্বমেকঃ পু* সন্বত্নরঃ1 যথা। ূ গপ্মযাখতে। চগালদর্শনাৎ 
স্বনেক দেক* বরা তৃপ্ত! ভব- ৃ [তধে! রগভাানাভবল জগদ্যা 
তিচণ্ডিকা। রুধিরেশোরণন্যো পীনিবোডশ। অন্টো ক্ষমারাঃ 
হ তর্গিভ। বিধিবন্ধগ ॥ মেক" / বন্যা শ তথ্াক্টাবতিউীযণাঃ || 
সযত্সর"। ব্বমেক সয়তসর নিযে।জিক। নৈ প্রথম। ভখৈবা- 
যো মাসঃ] ইতি আভেঃ 1) ন্যা বিরোধিনী। অধ” হারকরী 
উরণদ্য টা | ইতি ভিথ্যা, ূ চৈব ভামনী ঝতৃহারিকা॥ স্মৃতি 
দিত"! । বীজহরে টানো তযোঙ্কনো জু 

ব্য" ত্য জরা গাপনী ই তি দীরুণে। অফটনী দ্বেষণী নাম ক- 

ভাষ।! ৮ | আত্মনে- | ন্যাটাতিভখাবহা |] এভামা, 
তার্থে বণ তুীবাভ”। বথ:]) কর্মাকযানি দোষপ্রখদনঞ্ যৎ 
সবযস্তুঃ। । ইতি ভ? 2ার77] 1 ধন্য” খল।৫ গৃহাদেগাত 1 প- 

টবিকল্পলত বাণ ১ স্তর স “1 ও শা ০ সদা" হত ছি 

1 গো ীভানভাম্চ গষঃ কষা] 

হাণী সদৈব মা দত়ে। ধৃত, 

1 

টা 9৯ বিডীলি ৃ পথ ৮ ্ লা টা টি নে দ্ব্য' বরা স্তর স্বয' বণ তি গত” | নঅগভবাগরা। নধৃদ্ঘ মূ 
পা শিখি র হি বস সপ 

য|। দ্বেহুয! পত ভ্বেনী। তত । মধ্য উট কন্যকা। স। 
€7 বাবাও চো ৮৫ এ সাং রা রি 
ধ্যাহ গতবরীতহ বাতি বি তর জ শন পবন 

4 র্ ০০ 
| ইতাসরঃ 1 ঘষ্বরে বণনযা | উন মগ নযাদাধ বদ্ধ মং 

| এরি ৪ 

শি বখা। শটীরক্ষা১ নধন- | মাগার উিভতথ।। গবেশ্য 
তা 1 ্ গনওগস্হডে তা রা হা দান? ; যে এ রি ডে টি ভু" 

রঃ ৫ ] ই নি ম্রিরারহরার 
গল্প! 3 সমিঙট রুজলৌনর্যা- | তা] উচু, অরধ্যাখা, 

পু র্ ৬ 1 প শা প্র তা টি ১৮ সপ দি বস্শ চেষ্টাব্থন*৪1 ইতি ! হরত্যন্গ দক কার, ৬. তর 
] ডু তে 

বযণ্হারিকা ভ্্রী ত্রীবিশেষঃ 



৬৪৮৬ 
স্বযণ? 

তিলাত্ৈল* সুরাগারাত্বথা সু 
রা” রঙ্গ“ঈনুন্তকাদিত্যঃ কা 
গাসাতস্তুত্র মেব চ। সা স্বয* 
হারিক! নাম হরত্যবিরতদ্বিজ 
1%।। তন্থান্ত থা] হর্ধযাৎ 
শিখতিকো দ্ধ" রদ্দার্থণ কৃত্র- 
মন্্িঘ | রক্ষ। চৈব গৃহে লেখা 
বর্জ্য চোচ্ছিউতা [তথা শিখ 
িকোদদ্ধা" স্থানে শিখপ্ডিনো- 
দ্বন্দ খি তিচ পঠঃ। ছোমাগ্রি 
দেবত। রি ভস্মন। 9 পরিক্র-। 

৪, 1 ক্ষীরাদি ভাগান। 

তদ্দরক্ষণণ স্মৃতৎ || ইতি মা- 

পণ হর শো 
ভনামাধ্য।য। 

টি তরে অভি যথখ। স্ব 

। খত্বিকট ত্রিবিধে দঃ পৃ 
ভরিঃ স্বধণরু5ঃ1 যচুচ্ছ্। ট ঘঃ 
টা 

লর্যযাদা সা” পরী শগুত্বকৃৎ ॥ 
সপ গো -কউ০ 
ইতি টি থয দিতত ০1 

হবাগুপ্ত। তীী শুকশিত্বিক 
ইতি শব্দরন্রাবলী || | 

্বযপ্রত্তঃ পু দবাদশ্বি বধপুলাস্ত ূ 
উি গতপুজ বেশে বঃ। ইতি “টগর: 

| তক্ষণ যং থা! দভ্তাত্স। তু. 
স্বষণ্ৰতঃ। ইতি য.্েবন্ধ্যবচ, 

নু) দভ।য। তু পজে। মাতা, 

11] 

যু 
পিভ্বিহীন স্তাভ্যা* যুক্তো বা 
ভবাহ* পুজে। ভবাদীতি স্বয* 
দত্ত উগনতঃ ৷ ইতি দিতাক্ষরা 

স্বযযূপস্থিতা স্ত্রী স্বযমাগতা। 
| ঘথা। যদি ত্জসি না” মূঢ কা 
৷ আৎস্বযমুগন্থিতা"। যুবষোশ্চ 
র বিপত্ভিশ্চ ভবিয্যতি ন যম্শষঃ 
| ॥ কামাতুরা* যৌবনস্তা* ভা- 

ধ্যা” স্বয মুপস্তিতাণ। নত্যজে 
দবর্মীইর্ুশ্চ শত" নধ্যন্দিনে 
পুর] ইতি ব্চ্মবৈবর্ডে কক 
তাাখতএ ৬২ জধ্যায2 11 

ৃ 

ৰ 

ন্বযস্পভঃ গ্ু* চত্ু্ব'শতিভাবা- 
অন্ত তর্ারথন। ইতি হে- 

. মচন্দ্রঃ 
সযুঃ পুত কদ্ধা। ইতি দ্বিকপ- 

কোষঃ 
স্বযসূবঃ পু" আদিমনুঃ) তহ্ধা। 
| ইতি কেচিও ] 

বর সী ধূম্গল্রা। ইতি 
৷ রাজনির্ধণঃ ॥ 
স্বযতুঃ পু" ন্ধা। ইত্যমরঃ1 

জিনচক্রবর্তবিশেষঃ |) তৎ- 
পর্ধ্যাযঃ! রুছতন্যঃ ২1 ইতি 

রি | ইতি শবদ- 

নদেবঃ 0 বিথঃ 

ইতি কেটি» ] মাষ- 

8 এ ঘ1 € 
2 

৮ ঠ খু রর 

টি] 

6৬ ভি 
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খর 

পরী লিকনী। ইতি রাজ: ূ 
নির্ধন্টঃ 7 ৃ 

স্বর ক আক্ষেপে। ইতি কৰি-: 

স্বর ব্য স্বর্ণঃ | গরলোকঃ 111 

শাকাবতশ হয়ঃ 

দা রুতঃ 

হাও৯? 

কল্পদ্রমঃ ॥ বকারযৃত্তঃ রেফো; 

পধঃ]। স্বরযত্যতিরুন্টে [পিন 
কঞ্চন গরিগ্রহণ। ইতি হলাযধঃ 
।পঞ্নন্বরযুক্তঃ ইতি টতভ | 
জঃ। ফরঘতি। ইতি দৃর্ঘা দ1সঃ 

ইতর ্ রা | শেভ 

ন"। ইতি শব্দরত্রাবলী || 
রঃ পু" উদ ত্ত।দিত্রথঃ। ইত্তয- ৰ 

মর? || ৮8৮ | 
তা আখ? ঘরশবাব: রি রপ্ত 

ও ন্তুউ রে টা 
গত।গযোঃ অন নন উট স্ট াজ 

তে উচ্চার্ধ্যতে উদাস্কঃ রা 
গূর্বদবাঞত কর্মনিভ্তঃ। তা 

পর্ীতে। হনদাভঃ। ননাহৃতঃ 

স্বতঃ সাতে হত্রোত 

ইতে। হস্য জাতে ইতি ইতঃ | 

যদাহঃ। উচ্চ কুচ্চারণাদদা- 
তঃ নীচৈ রনদাতিঃ বাহ টি 
স্বরিতঃ ॥ ইতি । ছন্দ 
চারি নো । গজ টি 

উদাত্ত (ও *5। [নূর ওষ9 খাও রিতশ্চ: 

ক 
৩২, 

ডা 

) 

রঃ স্বরাঃ) চতূর্ণঃ ও প্রচিতে 

স্বর 

নোক্কো যতো হসৌ ছান্দসঃ 
স্মতঃ ইতি ভরতঃ 11 &) 
তন্ীকঠোথিত নিষাদাদিসপ্ত- 
ধ্নিঃ। সুর ইতি ভাষা। যথ।! 
নিষাদর্যভ গান্ধার যড্জ মধ্য- 
ম ধৈবতাঃ! পঞ্চম ৫, 
মত তন্নী কঞ্টোথিতাঃ 
ইভ্যমরঃ || 
তন্্রীমমূঙ্খাঃ 

রাঃ 

নিষাদাদযঃ পণ্ত 

কসমখ্াশ্ স্বরাঃ 
 স্ববশব্দ বাচ্যাঃ। নিষাদাদি ক. 
1 দন্বাদ যথাক্রম মিতিস্িত নিতি 

৷ নারদেপ্যাহ॥ ষডজ" রৌতি 
মযূরে। হি গাবে। নর্দন্ত চর্ষ ভ 
) অজ। নিরৌতি গান্ধার* ক্রৌ- 
ঞে। নদতি মধ্যম] গুষ্পসা- 
ধারণে কালে ক্োক্ষিতন। রৌতি 
গঞ্চমণ। অশ্বশ্ট ধৈ্ত* রতি 

নিষাদ" রতি জগ্ুরঃ)। ইতি! 

অন্যোগ্যাহ! সম্বহ। হঃ আগত 

স্থানে স্বনন হৃদযরগ্ ক যন 
ভজর্থভ ত গাঙ্গারো মধামঃ গঞ্চম 

দাঃ স্বরনেভন 

তি। এতিচ সম £ 

2) তথা চ বিশ), 
লে 

৮১৯৪ গাযন্তে 



৬৪৮৮ 
স্থ্র 

খিনঃ1 অশ্বস্ত ধৈবত নোপি | 
মত্তঃ কমস'ক”। নিবাদত্ত। 
গজো গজ্জত্যুতাদো হসৌ পঞ্চম ] 
টি ভরতে হপ্যাহ। ষডজ- 

পঞ্চনঞ্চেতি মযূরে। নদতি 
ঠা অশ্বাদ্য। ধৈবতাধীদশ্চ ৃ 
প্রা ন্ভাশ্চ পঞ্চম মিতি || নি- 
ধাঁদন্তি স্বর। সাম্মলিতি নিষাদঃ 
সদে রাধারে ঘঞ্ গীক ইতি যত্তব" 
| তথা চ। নিষীদন্তি স্বর। অক্মি- রি 

ৃ 

| 
ূ 
1 
ূ 

নিষ'দ স্তেন হেতুনা। অশ্ষে 
সন্ধিবিষষ" স হি ব্যাপ্যাবতিষ্জ 
তে খষতি খতৃখযভঃ খযীশ 
গ্রতৌ নান্্ীতি কভঃ1 বাযুঃ সূ | 
দ্গাতে! নাভেঃ কণ্শী্ষ মদ 
ত2। শরত্যুব ভবদ্ঘস্মাতেনৈষ | 

খষভঃ মৃতঃ ইতি গন্ধানা" 
সমূহে! গান্ধ” কঃ স্বরাস্তরক্য | 

গান্ধ" ইযর্তি গান্ধারঃ খর্লি গ ৰ 

ত্য" ঢা ষ্ঞ্িতি যণ। ববুঃ 
সমুদ্গাতো নাভেঃ কণ্ শীর্ষ স্ 
মাহতঃ! নানাগদ্ধবহঃ পুথ্যে ূ 
গাদা তেন হেতুন| ॥ ইতি! 

গরে। হভিজনে। ইস্যেতি 

গান্ধার ইভ্যন্যে। যঙ্ট্যো। জা 
বতে যডজঃ হনজনাদিতি ডঃ। 
নাসা" ক মুর স্তালু জিন্বা" 

সর 

দন্তাণ্চ সণ্শিতঃ। যড্্যঃ স্ 
জাযতে যস্মান্তস্মাৎ যডজ ইতি 
ন্ৃতঃ || ইংত। মধ্যে নাভিদে- 
শে ভবে মধ্যমঃ1 ত্যত্রাদ্যচির 

 দক্ষিণেত্যাদিন। মঃ। তদ্দেবো- 
খিতো বাধু রুরঃ ক সথাহৃতঃ। 
নাভিপ্রাঞ্চো মহানাদো মধ্যম 

সেন ব স্মৃতঃ।। ইতি! ধীমন্ডি- 
গা [দিতে ইতি ধৈবতঃ ঢথেকাদি- 
তি হগ অনীযাদিত্বা মস বঃ। 

ধীযতে হয নিতি বিকার সণঘে- 
। তিষ্ছো বা। রান ধ্যতীতি ব।! 

খেটগানে নাক়ীতি ডৈবতঃ। অ- 
| ভিসন্ধযতে যম্মাৎ স্বরাশস্তেনৈ- 
যধৈবতঃ। সত তু তাবত্ প্রধান- 

ত্বাৎ নলাটে ব্যব নতষ্ঠতে | ইতি 

।পঞ্চানাৎ ্বরাণাৎ গপণঃ গঞ্চমঃ 
।নোসথ্যাদে নুভিতি মট। বা. 

ঘৃঃ সঘু্গাতো নাতে করৌ হত 
ক ৃ দ্ধন্ত। বিচরন পঞ্চমস্থান- 
প্রাপ্ত্যা পঞ্চম উচ্যতে |] ইতি ] 

স্বরন্তি শব্দাযন্তে স্বরাঃ স্বুউ 
শবোোগতাপযোঃ গট! নিত্বাদন। 
ইতি ভরতঃ 1181) অপিচ? 

সস্বরে। যঃ আর্গতঙ্কানে স্বরন 

হৃাদয রগ্জীকঃ। ষডজ খষভ গা- 
হ্ধারা মধ্যমঃ গঞ্চম স্তথ1 1] ধৈব- 
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হর 

তস্চ নিষাদশ্তস্বরাঃ সপ্ত প্রকী- 
তিতা! মধুর বৃষভ চ্ছাগী ক্রো' 
টু কোকিল বাজিনঃ1 মতজ। 
 শ্চব্রমেণাঃ স্বরানেতান সুদ্র্গ 

জানাধরত চাতকো বক্তি খৈব- 
তঞ্চাপিদর্দরঃ । ইতি কেচিত | 

 ৰাষুঃ সযুচ্ছিতে। নাতে নাঁডা- 
 শ্চহদযস্যচ | পা্বষো স্তক-, 
স্যাগি ষথ্রা” ষডজঃ প্রজাষতে | 
নাভিমূলাদঘদ। বর্ণ উ্থিতঃ জরু-. 
তে বনি বৃষ জরা র্ষাতি 
হেলযাঝষভঃ স্ৃতঃ 11. শাভে 

সমুদ্গ তা] বাষু দ্ধ" ডিল র্ 

চালষন্। সশব স্তেন নির্ষ তি। 

গান্ধার স্তেন কথাতে ॥ নধ্যমো। 
মধ্যমস্থানাৎ শরীরস্যোপজা-| 
যতে। নাভিমূলাচ্চ 
ঞ্িত্তারঃ স্বতাবতঃ 1 রা 

হপানঃ সমানশ্চ উদ্বানে! যান! 
এবচ। এতেযা* সঙ্বাষেন জা-. 

যতে পঞ্চম রঃ 1] গন নাভে | 

রধোভাগ* বস্তি" প্রাগ্যোর্ধিগঃ। 
পুনঃ । ধাবমিব চ যো | ফাতি: 
কদেশ* স ধৈবত211 
দ্রযঃ ষডেতে হত্র স্বরাঃ সর্ষে ম্. 
নোকরাঃ। নিষী'দত্তি যতো। লো-, 

কেনিষাদ স্তেন কথ্যতে ॥%7. 

গ্তীরঃ কি-। 

যড়জী- ূ 

 চতমুঃগঞ্ষে যড়্জে মধ্যমে 
তষে। যতাঃ1 খষভে ধৈবতে তি- 
সে।দে গান্ধার নিষাদকে 1)! 
সংপূর্ণস্বরাঃ। ষখগমগধনি। 
যাডবাঃ নিবাদোজুতাঃ। ষখ। 
গম্পধ। ওডবস্বরাঃখ প 
বজ্জরতাঃা। যগনধনি। ম" 
পূ্ণরাগাঃ বৈ ধর্থ। 
নাট বসন্তাদযঃ | 'বাডবরাগাঃ 

 ষড়িঃ স্বরৈ ধর্ধ। সৈন্ধবী প্রভূ- 
তষঃ। ওডবরাগাঃ গঞ্চভিও স্ব 

' রৈ ধর্থা মল্লারাদযঃ1%1 অ- 
ধুন। স্বরপ্রস্তারঃ । ক্রমেপৈব 
স্বরাঃ স্থাপ্যাঃ পুর পূর্ব গরাদধঃ। 
হুলক্রমঃ ব্রমাৎ গৃষে পুরস্থ প- 

রিবর্ডিনঃ |) স চেদুপরি তৎপূর্ব 

ইথণ প্রস্তারতক্রমঃ 111 জথ 
স্বরপ্রস্তারে গিজলবন্নফ্টোদ্িষ্ট 
মেরু পতাক। শুা মপ্তনাগর 

নভৃতযঃ অ। ন্তি রন্থবি ধস্তারভষ।- 

মোক্তাঃ। কণ্সারে ধশিকাবা- 
দ্যে্ঘরাঃ সপ্ত চকাশিরে। ইতি 

শুভষারকতস্গীতদ নোদরঃ 
£%]| পক || অকারাদিবর্থাঃ। ইতি 

 মেদিনী | তন্য নামান্তর" অচ্ ২ 
| ইতি বোপদেবঃ] মাত্র। ৩ 

ইতি স্বরোদঘঃ ॥ তে চহ্য্ম 

৮55 

শপ্রু।ভ? 



স্বর 

র্ঘঘুত ভবস্তি। যথা! এক. | 
মাত্রো ভবে হস্বো দিমাত্রো 
দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমানরস্ত তো | 
জেষে। ব্যঞ্জন* চার্ঘানা ত্রক* ॥. 
ইতি মুগ্ধবোধটাকাষ * দুর্গাদা, রা 
সঃ স্বরবর্ণ যথা। অ আ। 
ইইঈ উউউখফু৯ইএএও 
ও জ" অঃ) এতেযাৎ ্ু 

গতিস্থানানি যখা। অন্রযণ এহ। 
কখগধঘঙাঃ কণ্যাঃ1 ইত্রয*। 
চছজবঞশা এএধ। স্তাল-; 
ব্যাঃ। উত্রয্টঠডউণরযা, | 
ূর্ধনযাত ॥ ঈত্রযণ ত তখদধন। 
লস বোদস্ত্যাঃ। উত্রযণগক। 
বভমবাও ও ওঞ্ট্যাঃ। ইতি ূ 

ুষ্ধবোধব্যাকরণ ৷ এহ ক খ 1 
এব ড়] ইতোকপছে উন এষাগ | 

উত্পত্তিস্থান” কণ্ঠ মৃদ্ত। গশ্চাৎ, | 
এএঁ ইত্যাভষ" তা '্ব্যক ব্যার্থ” ও 
তায ষধোগি এ এ হা ইতি 
ভিম্নপদে গঠিতবান! ও ও ই. ! 
ত্যুতষ মোষ্ঠকার্যযার্থ মোষ | 
পিও ও ওষ্ঠ্যা ইতি ভিন্নগদে 
গঠিতবান্ । তালব্যকার্ধযচ ই. 
বর্ণস্য সমস্বাৎ গুণ একারঃ বৃদ্ধি 
রৈকারঃ। উকারস্য গুণ ওকারঃ 
বৃদ্ধি রৌকারঃ। ননু এএ ওও 

- শপীশীশিশাশাশিি 

--- শশী পর 

৬০ ্. 

: ব্যাপ্ত" জগন্রযণ। তঙ্বা 

[চা ভাবাৎ ক্জাভানা 
মপি তালব্য ওঠ্য কার্যাকারিদ্ব 
ক্খ মিতি চেন যতঃবস্তযা ্ শ্থ- 
তস্য কর্ণদ্য রাধাপ্রতিপালনাৎ 
রাখেযত্ব" সপথচ্ছতে ॥ ইতি ত্টী- 
কাযা দুর্গারাসঃ 111 

 অন্য্চ। মাতৃকাা*স্বরাঃপ্রো- 
ক্তাঃ স্বরাঃ যোডশ সঙ্গ্যযা 1 
তেষা” দ্বাবস্তিমৌ ত্যাজো চ- 
দ্বারশ্চ নপু'সকাঃ। শেষ দশ 
্বরা স্তেষু স্যাদেকৈকো দ্বিকে 
দিকে! জে্েষ। অতো ংস্বর'- 
দ্যা তস্বাঃ গঞ্চ সরোদযে 0 
স্বরা হি ম'ভুকোন্ র। মাত্রা- 

স্বরো- 

ভব" অর্থ" ত্রৈলোক্য* সচরাচর 
| অকারাদি স্বরাঃগ- ব্রদ্ধাদ্যাঃ 
পঞ্চদেধভাঃ। নিবন্ত)াদ্যাঃ কলাঃ 
গঞ্চ ইচ্ছাদ্য” শক্তিগঞ্চকণ ॥ 
মীযাদ্য। শ্চক্রভেদাশ্চ ধরাদ্য* 
তৃতগঞ্চক”। গন্ধাদ্য। বিষযা স্তে 
চকামৰাণ। ইতীরিতাঃ।) পিগু" 
গদ্" তথ। ৰূপ" বপাতীত" নির- 

গ্রীন"! স্বরভেদে স্থিত" জ্ঞান 
জ্ঞাযতে গুরুতঃ সদা] অকারা- 
দি স্বরাঃ গঞ্চ তেষা মো ভিন্ন! 
ভূমূঃ। মাত্রা বরো গ্রহো জীবে। 



রাশি তি নিব বোকো 1 প্রস্থ 

মাত্রা াত্রাস্বরঃ সহি।। ইতি মা 
ভ্রাস্বরচক্র')%& 1 কাদি হাস্তান্ 
লিখেঘর্ান্ স্বরাধো! উ ঞ গো 
জ্বিতান্। তির্ধ্যক্ পঞ্জিত্রমে 
ৃ ণৈবৈ [ও পঞ্চত্রি"শৎ প্র কোষ্ঠকে || | 

নরনাষাদিমে! বর্ণে যন্মাৎ স্বরা- 
দধঃ স্থিতঃ) সস্থর তস্য বর্ণস্য 
বর্ণস্বর ইহোচ্যতে ॥ ন প্রোক্তা 
উঞ্ ণ! বর্ণ। নামাদৌ সন্তিতে ন 
হি। চেড্ভবান্ত তদা জ্ঞেষ। গজ 
ড় স্তেষথাক্রম"|! ঘদি নামি ভ 
বেদর্ণঃ সম্যুক্তাক্ষরলক্ষণঃ। গ্রাহা 
স্ত্যাদিঘে। বণ ইত্যুক্ত" ন্ধষা- 
নলে॥। ইতি বর্ণদরচন্ত্রণ 1: পু £ 
ভস্বরে মেষ সি? হা [লিরি? কন্যা | 

যুগ্ম কট: | উন্ব:রচ ধ্নন্মা 
নৌ এন্বরে চ তুল! ৮৯৮ ৩. 
ত্বরে মুগ জন্তোচর 

'হস্বরাঃ। স্বরাধয স্থগিত 
ব্লাশে ষে। যথ্য ৬৯৪ 7 মেষ 

বৃশ্চিকযো ভে।বঃ শুত্রে। বৃষ 
তুলাভূতোঃ। বুধঃ কন্য। মিথুন 
যোঃ কর্থটস্য চ চত্দ্রমাঃ যা 
ল্মীন ধনুষে। জী্বঃ শন মকর 

| ১ রর 

| জম্তযোঃ! মিশ্হস্যাবিপতিঃসূর্যযঃ 
পো ভাষতে ধেন ফেনাগচ্ছৃতি 

শব্দিতঃ। তত্র নাম্যাদ্যবর্ণে ঘা | 
কথিতো গণকোতমৈঃ ॥ ইতি 
গ্রহস্বরচক্রণ11 &%] ষোডশাক্ষ- 
রো হবর্গঃ স্যাৎ কা দিবস প- 
ঞকাঃ। চতুরণ ষশোৌ বো 
সথ্য বর্গেষু কীর্ডিতাঃ ॥ নায়ো 
বর্ণাঃ স্বরা গ্রাহ্। বগাণা" বর্ণস" 
খ্যযা। পিগ্তিতাঃ পঞ্চভি ভক্তাঃ 

শেষ জীবস্বর” বিদুঃ ॥ ইতি জী- 
বন্বরচক্র”1। মেষ বুষাবকারে 
চমিথুনাদ্যাঃ যডশকাঃ। মিথু- 
নামা স্ুষ শ্চৈব ইকারে সিশ্হ 
রটে ॥| কন্যা তুল। উকারে চ 

ূ বৃশ্চিকস্য ভ্রযোণ্শকাঃ 1 এক|- 

রে বৃসশ্ঠকস্যান্ত্যাঃ কান্মুকঃষড 
নৃগ [দিঘাঃ1। অন্প স্াঘে! সৃগা- 
স্যান্ত্যাঃ স্গস্ত মীনৌ তথোৌস্বরে। 
এব" রাশিস্বরঃ প্রোক্তো নবা'শ 

গ্রক্রমোদযঃ। ইতি রাশিস্বর- 
চদ্রুনাঞ 1] আকারে সপ্তখক্ষাণি 
পেবত্যা'দ ক্রম্ণেচ। পঞ্চ পঞ্চ 

| ইকারাদাবের মৃক্ষত্বরোদযঃ ! 
ইতি নক্ষত্রস্বরচক্রৎ 1াঞ্া। মাত্রা 
বর্ণস্বরাৎ সঙ্থ্যা সন্ধ্যা জীবস্বরা- 
ত্বথা। পিীকতে শরৈঃ শেষঃ 
পিওস্বর ইহোচ্যতে | ইতি পিগু- 
স্বরচন্র" 0৬11 মাব্রাদিবর্ণভে- 



৬৪৯২ 

দেন স্বরাশৃৎ্পাদ্য নামতঃ। ষো- | 
গে শরজতে তত্র শেষে যোগস্ব- ৰ 

রো নতঃ)। ইতি যোগস্ব রচত্র" 
1 প্রোক্ত। নৈষর্গিক। সাক 
রি দ্যা নামজাঃ স্বরাঃ [ক] ৃ 

ত্রাদি স্বরচক্রবলেন কর্তব্য ক. ৃ  
রি বথা। সাধন” মন্ত্র যন্রস্য | 
যন্ত্রযোগঞ্চ সর্বদা! অধোমুখা নি 
কম্মাণি মাত্রাস্বরবলে ছরু 1 
বর্ণস্বরবলে সর্" কর্তব্য, রে 
শুভ”। সিদ্ধিদঃ সর্বকার্ধোযুযুদ্ধ 
কাঁলে বিশেষতঃ 1% 1] মারগণ | 
মোহন” স্তত্ত* বিদ্বেযোচ্চাটনে 

বশ” বিবাঁদৎ বিগ্রহ ঘাত" জ- 
ধ্যাদ্গ্রহস্থরোদযে ॥%॥ যান। 
পানাদিক" সর্ব” বস্ত্রালঙ্কার ভু 

বণ"! বিদ্যারস্ত* বিবাহঞ্চ ্. 
বর্যাৎ জীবহরোদষে 11 %] প্রা 
নাদারাম হন্ম্যাণি দেবতাস্কাপ- 
নানিচ। রাজাভিষেচনৎ ক্ষ 
কর্তব্য* রাশিকে বরে 111) 

শান্তিক* পৌফিকঞ্ষৈব প্রবেশো । 
বীজবাপন”। স্্রীবিবাহ সত যা. 
রণ কর্তব্য ভন্বরোদযে ॥% || 
শত্রুণা* দেশভদ্গশ্চ কে টযৃদ্ধকধ | পি 
বেন”! সেনাধ্যক্ষ স্তথ মী; 
কর্তবাঃ গিগওকোদযে 0] | পর স্প্স্পী শশী শি 

ট্ 

যোগেন সাধষেদ্যোগ" দেহস্থ* 
জ্ঞানসন্তব"। আণব* শাস্তবঞ্ছৈ- 
ৰ শাক্তেষ্চ তৃতীয়ক* ॥ ঞ্৯1। 
তিথি বারৌ ৮ নক্ষত্র* পৃথক পৃ- 
থক প্রভাধিত*। যত্তদেকত্র স- 

। ম্মিল্য হর্ষ/দ্র্ণস্বরোদষে | যস্য 
নামাদিকো| বর্ণ স্তিথি বারক্ষজ* 
নৃত*। তদ্দিন” বজযেত্তস্য হানি 
৮ যতঃ॥ অনেন স্বর- 
 যোগেন শত্রণা* মারণা্দিক"। 

মন্ত্র যন্ত্র ক্রিযাণ ঘো হ* সাধযে- 
তদ্দিনে বুধঃ | ইত্যাদি নরপ- 

রান ধৃত ব্রহ্মজা- 
মল” 0 0 প॥ নাসাবাষূঃ। 

ইতি মেদ্িনী ॥ তত্র অজপাজ- 
 গপ্রমাণ যথা । হণস হসেতি 
যন জীবো জপণি সর্বদা | 
 শতৈঃ ড়িশ্চ যুক্তানি সহসা 
 প্যেকবিষ্পতিঃ ॥ অজপানাদ 

গাষত্রী যোগিন।* মোক্ষমাধন, 
| অগ্যাঃ সক্কক্সমাত্রেণ সর্বপা- 
পৈঃ প্রমুচাতে || ইতি মহাভা 

রতে আশ্বমেধিকপর্ণি রঃ 
গীতা ]1% 1; অপিচ। ইডাচ 
পিজ্গল! চৈৰ নাপঘিকাদ্ধারগামি- 
নী! আদূলা দক্ষদারাস্ত" সুসু- 
| নধ্যগানিনী।! বহতুর্দমখে 
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নৈব প্রাণবাযৃশ্ত মর্ষদ।। গান 
করোত্যপানশ্ত অধোবজ্তে" 
চৈব হি! শক্তিবপঃ স্কিভ *চ- 

ন্্রেবামনাসাপ্ররাহকঃ। শিব 

বপধরঃ সুরে দক্ষনাসাপু 
তথা | হকারে নিঃসরেদ্বাধুঃস 
কারশ্চ প্রবেশনে। অঙজপানাম 

গাষত্রী* জীবে। জগত্যহনিশি* 0 
1] বুক্তিনোপানেপুযক্ত'] যট- 

শতানি দিবারাত্রৌ দহসাণ্েক- 
বি্শতিঃ) এতৎ্সক্থ্যৎ মহাম- 

্্' জী বে। জগতি সর্বদ। | ত্র 

ন্ষ্য মূচ্্তে যোগীন্দো জপ মে 
বৰ” সমপ্পযে] সমর্পবত্রম শ্চৈৰ 
উচ্যতে গুরুত স্ততঃ1। মুলাধারে 
গণেশায যটশভঞ্চ সদর্পযেৎ।। 

| 

তত্রৈব ত্রহ্গণে নিত্য" যটসহসূৎ 
নিবেদযে | স্বাধিষ্ঠানে চ হর 
যে ষট্সহসূ* নিঃবদযেঞ্ ষট- 
সহসূ* মনিগূরে হরাষচ সমর, 
যেৎা। জীবা সনে সহসুঞচ তটতৈ 
বপরিকক্পষেৎ। পরঘাত্মনে স. 
হজত্ব অনাহতে নি:বদযেত্ 11 
সহমন্ত পরঘশিবে সহসারে স 
মর্পযেৎ। এন" সমর্পযেদবস্ত পা. 
পৈ: পুণো নলিপ্যতে ॥ ইতি 
ীপূর্ণানন্দবির্চিত শ্রীভত্চিন্তা' 

শট িপপসপিপালোপশ্র পপ াাাাশিশীশা 

স্বর 

| মণৌ তত্বসারপরিচ্ছেদে ষট্চক্রু 
কথনণ11%11 অন্য স্বরোদয- 
শব্দে জঙ্টব্য* 1111] অথ 
গক্ষি্বরন্তান"। পোতকীরুত 
বিচার দিদনী” জর্দমহে য মধি গ- 
না মনুয্যঃ! ভাবিকম্ম ফলপাক" 
পরীক্ষ। স্তৎ্ক্ষমো। ভবতি যোগি- 
সদৃক্ষঃ] লাভদ শ্চিলি চিলীতি 
নিনা দঃ শূলি শুলি নিনদৌপি 
ভখৈবা। কচি কুচি নিনদোপি 
জলার্ধে ব্যাই তিঃ কচি ্গচিস্বর- 
যুক্তঃ] কীরু কীরু ইতি যে। ম- 
ধুরো ইসৌ কামতন্ত নিনদাঃ স্ব 
লিতাখ্যাঃ। স্যাস্তযাষ নিষমেন, 
চচী চিন্নিত্বনে। হযুনাদ ই- 
ইদর্থঃ॥ কষউদ্ শ্িরি চিরীতি 
বিরাব শ্টীক্ষ টীঙ্গ রিতি চান্যবি- 
রাবী! এব মীদুশকল। দশনা দাঃ 
প্রস্ট নিগদিত। ভগবত্যা |! 
প্রত্যেক মাখ্যাত কল শরাণা 

যম্মিন দশান।” শঙ্গনস্বরাণা” 
জান ত্যবশ্য" পুরুযো৷ বিশেষণ 
গ্রযোজন*ভাবিস বেভাশেষণ! 

£ 1] বামে নিনাদ? ফলদঃ প্রবা- 
সেস্যাদ্দগেণে হনর্থফলাপ্তিহে- 
ভুঃ। গঠস্থিতানা* ফলক পৃষ্ঠে 
নিষেধ রী পুন রগ্রভাগে॥ ফু 
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স্বর 

দ্প্রবেশে হথ গৃহপ্রবেশে শ্রেষঃ 
গ্রদদ্যানিনদে। হগধব্যঃ| বামঃ 

পুনঃ পাগবযূদ্ববত্যা। ভবত্যভী- 

উ প্রতিকলবর্ভী 1 পারব! 
'শ্চিলি চিলি স্বর উক্ত£ শ লিশুলি 

রিতি যঃ ম তথৈব। ক চি কুটি, 

হচি হ্লচীতি চ শব্দৌ ঘ্ব বিৌ। 
নিগদ্িতৌ পুন রাগ্যোৌ।। কীরু। ছু 
কীরু রিতি তৈজসসণ্জঞ স্তৈজ-। 
সাশ্চ নিনদাঃ স্বলিভাখ্যাঃ 1 

ব্বযুভে 
সমস্ত") শান্ত নিনাদে প্ 
থিবী জলাখোট দীপ্তো সমারা- 
স্বর মামধেযৌ। তেজঃপ্রধানে। 
বিজযাঁবলন্বী ভবেৎ্ সম" যেন 
ফলেন তাদৃক্!! শুভেষু কার্যযে- 

্বশুতায শান্তো দীত্তো ভযা- 
দৌ ভষনাশনাষ ॥ বিপর্যাষে 
দ্বাবপি ন প্রশস্তাবস্তিত্ব নাস্তি- 
ত্বফলৌ যত স্তৌ। ইতি বসস্ত- 
রাজশাঙনে স্বরঃপ্রকরণ ॥ 

মারুতাবপি চিলি স্বন বীচি রি স্বরপত্তন' রা টি ইতি 
স্বনে। নিগদিতৌ বনিহুখ্যেঃ ॥ 
অহ্থর শ্চিরি চিরীতি 
শ্টাঙ্গ চীঙ্গ রিতি ভাদুশ এব 1 
গঞ্চ চৈৰ নিনদ। দশনাদ। ভ 
গঞ্চক নিবাম রা ্ কদাদনী 

গাথব নাদগৃ্ গঞ্চপি শব্দাঃ 
8৪৯৮৪ ] নিন চৈত- 
দয” ভবন্তি ফল নিরব | 
রে পু, রি ক্রমেণ গ্খী জল 

| 
ূ 
টিটি যাতে 

পাবকানা* ভবদ্ডি শব্দ ঘি ক: 

নিক তন রথে 
হভ্য- 

ধিকান তৃর্ণ" তদ। কল নি ক্রব 

দবহস্তি | অনস্তরপগাথেব না 
দিতশ্যেব। ত্িস্ষর সত

্ফল মন্াতৎ | 

স্যাৎ। বাষব্য শকে,যদি নাভ 
মৌ বা ভূত্ব। ফল" নশ্যতি তৎ 

৬ 
শোধ! ত্রিক। 

নিনা দূ স্বরভঙ্গঃ র রী [গবিশেষঃ! 

অপ্য বিবরণ" স্বরু«ভদ শবে ভ্র- 
ব্য” | 

্ব্রভঙ্গী পু পক্ষিবিশ্ষঃ। যথা 
৷ স্বরভঙ্গী নবে। 
শৃক্গনভেদকাঃ 
চক্দিক। ] 

্ঁ পয বিরুট্ 

ইত শব- 

ব্বরভেদহ পু" স্বরভজরোগঃ 

যথ।। অথ স্বরভেদাধিকারঃ। 
তত্র স্বরভেদস্য নদ ন সম্পা- 
প্তিপূর্বক" লক্ষণ ম.হ! অত্যুচ্চ- 
ভাষন বিষ'ধাযনা সিনটী চার 

নয 'ণঃ প্রঙ্গ পিতাঃ গবনাদধস্তু 
1 সোতহয় তে যরবহেষ গতা2 

্রতিষ্ঠাণহন্াস্যরৎ ভব্তি চাপ 
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ঘরে 

হি ষড়িধঃ সঃ) অধ্যযন দুচ্চৈ | 
বেঁদাদিপাঠঃ। অভি ভধাতঃ ক. 
ছাদিদেশে লগ্তডাদিভিঃ। এতৈ 
রত্যচ্চ ভাষণাদিভি শ্চ চতুর্ভিঃ স* 

যদ টি রপি নিজৈ? দর্টহে- 
£) সোতঃসু সু্রতো্তে ক্রেষু 

ত্য । প্রতিষ্ঠা” স্তিতিৎ। হন্যঃ 
স্বর নী মিতি লক্ষণ। স্বরভেদঃ ম 
ড্রিধঃ! বাত পিত্ত কফ সমিপাত] 
গ্ষ মেদোভবভেদৈঃ1।গ্ক 1 তত্র 
বাতিক স্বরভেদিনে। লক্ষণ মাছ ) 
বাতেন ক্লষ্চনযনানন মৃত্র বচ্চ। | 
ভিন্ন” শনৈ র্দতি গর্দ ভবৎ স্ব: 
রঞ্চ। 1 পিত্তেনাহ। পিভেন 

গীতনযনানন মৃত্র বর্চ। জঘা দা, 
লেন সচ দাহসনন্বিতেন।॥ গ- 

লাহে হত্র বচনমময এব বে. 
দ্বব্যঃ1% 1 কফে নাহ। জযাৎ 
কফেন সতত" কফরুদ্ধকঞ্ স্বক্পণ | 
শনৈ রতি চাগি দিবাবিশেষাৎ 
| দিব সুধ্যরশ্মিভিঃ উসযাহী | 
ভাবাৎ1গ%1 সানগাতেনাহ । 

সর্বাসকে ভবতি অর্ব বিকার 
স্পন্তচ্চাপ্যাধ্য মৃষষঃ বরতেদ | 
মাহঃ11 1) ক্ষষজমাহ। বুপ্যে। 

তবাক ্যকূতে তন্ধ ক ম গুদ 
স্যাদেষুচা 

শশী স্পা 

৷ ব। লিপ্তগলঃ | 

স্বরে 

নীযঃ 1 বাক ধুপ্যেত সধমেৰ 

নিঃমরতি কষা বাগে 
| % | মেদোভব মাহ। অস্ত- 

গল স্বর মলক্ষ্যপদ* চিবেণ মে- 
দোন্বযাদ্বদতি দিপ্ধগল ত্তৃষান্তঁঃ 
|| অন্তর্গল" গলমধ্য এব স্বর" ব- 
দতি। দিগ্ধগলঃ মেদসা শ্লেক্সণা- 

। তৃযার্তঃ মেদসো- 

মমার্গাবরোধাৎ 1%) অসাধ্য 

যাহ! হ্ষীণন্য বৃদ্ধদ্য শস্য চা- 
| পি চিরোথিতো ষম্চ সহোপ; 
জাতঃ। মেদস্বিনঃস্ননুদ্ভবশ্চ 
্বরামযো যো নসপিদ্ধি মেতি 
॥ ক্ষীণস্য ক্ষষরোগিণঃ। কূশস্য 
অপুষ্টম্য | গ্লু অথ দ্বরভেদস্য 
চিকৎ্মা। বাতাদি জনিত শ্বাস- 

কাম যে গরবীর্ভিতাঃ। যোগা 
সতানত্র ুীত_ যথ. দোষ চি 

তল, 'ন জিজ্বাযা, 

| তেন শিষ্চৃ- 

স্বর শ্চাণ্ড প্রমীদতি 
রো জল" পেখষ, 

ৃ রা ্ীরানূ- 
গান, পি প্তোথে গিবেৎ সর্পে রং 
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্বরতে বরা 

তঃ1 পিপ্ললী”পিগ্ললীসূল* | যতি ৷ ইতি স্বরভেদাধিকারঃ 
ক বিশ্বভৈষজণ। গিবেনু 0 1 ইতি তাবপ্রকাশঃ ॥ & | 
ব্রেণ মতিমান কফজে ব্যরবপ্ষ ॥ অন্যচ্চা। বিভীতকস্য বৈচু্ 
যে নিদিদ্ষিকা তুলা গ্রাহ্থাত: | গিগ্ললী সৈদ্ধবদ্য চ। গীত" 
দর্ঘ" গ্রন্থিকস্য ভূ! তদর্ চিত্র সকাজিক" হস্তি স্বরভেদ* ম- 
কস্যাপি দশমূলঞ্চ তত্সমণ ॥ | হেশ্বর॥ ইতি গারুডে ১৯৪ 
জলদ্রোথদ্ধযে ফ্কাখ্য" গৃতীযা-) অধ্যাধঃ1) 
নাক" ততঃ। পুতে ক্ষিপেত্তদর্ধ | স্বরমগ্ডলিকা স্রী বীণাবিশেষ?। 
সত পুরাণস্য গুডস্য চ॥ সর্থনে ; ইতি শব্দরন্্রাবলী|1 ক্ষচিৎপু- 
কত্র রুত্বা তূলেহবৎ সাধ সাধ | স্তকে সুরধগুলিকা ইতিগাঠন। 
যেৎ। অফৌ গলানি পিঞ্নলা। ] স্বরলাদিকা শ্রী বন্পী। ইতি 
জ্রিজাতকগল"তথা॥! মরিচস্য | শবরস্্রাৰলী 1! 
8 চৈক" সর্ব মেকত্র চু্িত”| | ্বরসঃ পু" শিলপিক্টকন্বঃ। যথা 

নঃ হ্ডব* দত্ব। তদশ্্ীযাদ্ব ॥ 1 স্বোরনঃ স্বরমঃ প্রোক্তঃ ক- 
৮ || নিদিদ্ধিকাবলেহো | স্ধো দৃশদি গেষিতঃ| ইতি শব্দ- 
ইয* ভিষপ্তি ন্্ুনিভি শ্তঃ] স্ব) চক্দ্িক || কষাযবিশেষঃ] 
রভেদহরো মুখ্যঃ প্রতিশ্যাষহর ; যথা! সদ্াঃ ক্ষগাদার্ড এব্যাঘবসত্ 
স্তথা | কাস শ্বাসাগ্রিদান্দ্যাদীন ! যন্দ্রাদি পীভনাত1 যোরস স্ব 
গুলসমেহ গলামধানা। আনাহ*। ভিনির্ধ।তি স্বরসঃ সঃ প্রকী- 
ৃত্রকচ্ছাণি হন্যাদ্্রস্থার্বৰা ন ধিতঃ।। ইতি বৈদ্যক*1। অন্য- 
চা নিদিদ্ধিকাবলেহঃ 1% 0 | চট! পিষ্টঃ কক্কে। বিনীষশ্স্ব- 
মৃগনাভিঃ সুসুশ্মৈল৷ লবঙ্গ হ-| রসঃ পীডিতো রসঃ। ক্কাথঃক 
স্রমান্িতৈঃ ৷ স্কঙ্ষীরী চেতি | যাযো নির্ধৃহো নির্ধাসো বেই- 
লেহো হয" সর্পি যু সমাযৃতঃ ; কত্তথ।॥ ইতি রত্্ধালা ॥ 
॥ ত্রাঙ্মী বঢাভযা সা পিন স্বর! স্ত্রী ব্রহ্ধণো জ্যেষ্ঠপততী ৷ 
লী নধুস'্যৃত] ৯ প্রযো- | গাযত্রীনগন্জী। যথা । চাক্ষু 
গাৎ সপ্তাহাৎ কিন্নরৈঃ মহ গা 9 যদ্যান্তরে পূর্ব মনো দেঁবঃ 

সস পা পিসপস্পিশপী পিসি শি শি্ীশাপাস্পি পাশ শি শিপ পা শস্পিকপীশীটী পা স্পস্ট শী শপীিপাসপিস্পীীশেপিট শট শীট শিট ছি ০ ০ পটল, 



৬৪৯৭ 
স্বর! 

পিতামহঃ। সহ্াড্রি শিখরে রম্যে | 
যজনাযোদ্যতো ভব] সক 

্বা যজ্ঞসস্তারান সর্বদেবগণৈ ধু! 
তঃ। যুক্তো হরি রা দিত ূ 

| 
| দিগিরেঃ শিখর" যযৌ 

। তক্য দীক্ষাবিধানায সমাজ” 
চক্র রাদূতাঃ ॥ অথ জ্যেষ্ঠ, 

স্বর" পরী মাত্রমাধন্ু “রীশ্বরাঃ। 
। সা শনৈ রাঘব তাবঙ ভূপ্ত-. 

বিঞ্চ মুবাচ হ1% 1! ুরবাচ 

ূ 

] 

। বিফে। স্বর। স্বযাহূভী সাপ্যা, 

যাতি ন হিস্বর”। মৃহ রা ৃ 

চৈব কার্ষে। দিক্ষা বিঃ কথ 1 

বিষণ রুবাচ। নাধাতি চে স্বর 
শীঘূ* গাযত্রাত্র বিীষভাৎ। এ. 
যাপি ন ভবেদস্য ভর্ব্যা কি" পু 

ণ্যকর্ধাণি!। নার উবাটি! এব 
ৃ 

মেব হি রুজোগি বিুবাা 5 ব) 
নযত। ভন ত্বা সভূপ্তব্বাকটয

িত? ৰ 

যন্্রীৎব্রহ্ষণ ভর) নিংগাদ রর 

রি ণ ভাগে দীক্ষাবিধি 
ঘখ 

রো ২ টব পন 2৫1 পর ত্য 

বং বশর চা ীশ্বর।ঃ 

ঘষা তত্র জগ 
ৃ 

প্ তত ভ্তা* দ. ক্ষিতা" টু | 

গ্রীণ ব্র্ষণ। নহ।॥ সপ । 
517 

যে। সুনিগণা মুহূর্তে ১ - 

্ 

'ন্বরট, 

স্বরাপ 

বাপরা ক্রোধাণ্ আ্র। বচন শ- 

ব্রবীৎ। স্বরোবাচ । জপুজযা 
যত্র পুজান্তে পৃজ্যানা ৭  ব্যতিং 
ভ্রমঃ। ভ্রীণি তত্র ভবিয্যন্তি দু 
ভিক্ষ, দরথ* ভযৎ | নফানে: 

কনিষ্ডেষণ ভবন্ডিঃ অমিবেশিত। 
|তস্মা্সর্ে জী ভূত। নদী 
গাহি নিশ্চিত" ইং রব ন 
ভাগে হাপবিষ্টা মদামনে। ত- 

স্মাল্লোকে সদাদন্্য। তন [গান 
নিয়গ। 1). নারদ উ্। ৮1 তত 

সতত শপ মাকণা গাজী র্ 

ম্পিতাধর।। নমৃখ টা দেবে 
বার্ধ/দাথাগি ভা" রা” গা 
জবা! । ্ ্রন্ধা 
মমাপ্যেষ তথ। খলু। বৃথা শপ- 

সি ষ্যাা” ভব ত্বমপি নিয়গা 
1 ইভি পাস্মে।ভরখণ্ডে কান্তি- 
কন।জাক্ো ১৫৬ অধ্যায়ঃ 1) 

রনি 

৩.৩ 

তব ভুত 

1183 সপ্গীতে স্বরন্যাদ্ধ, 

.7০বা। ইতি কেচিৎ |] 

ট থু বেদসাইচ্দে।'ব্শেষ 
বণ পারা 

বা রণ এক 

্ৈ 

৬ 
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স্ব” ক্লী স্বভাবঃ| ইত্যমরহ! টা নো বচ11 ইতি শব্দ- 

পা 
নিজবগঞ্চ 1 

রি 
৫ তঃ1 মনোত্তঃ ত্র ৩ 

ঞ স্ববূপ ] যথ|। অগা 
রি ৫ 

ভ/মর2 11 
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যা টা 

দযো 

২ 

নত 

15, 

উদ 
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এবার ১ প্পা্পল আআ ৭7 
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৪11 এ পু পা * ৫ 
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জা শপ 

রঙ ৯৮ ৭৭) 1 পা? 
৯ ৬ চে 
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২ 1 | 

তানি, 

রী ) 
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॥ - ৮6 35 
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হ্বরোদ 

মধ্যে স্ত্িতা নাড্যে। বহুবপাঃ 
সুবিস্তরাঃ1। নাভে রধস্তাদষ 
্কন্ধো৷ অস্কুরা ত্র নির্গতাঃ | 
ঘ্বাসপ্ততি সহযাণি নাভিদধ্যে 
রা [811 চক্রবন্ট স্তিতা স্তা- 
স্ত সর্বাঃ প্রণহরাঃ স্মৃতাঃ) তা 
সা" মধ্যে ভ্রযঃ শ্রেঠা বাম দক্ষি- 
এ মধ্যমা] বামা মোমাজিক। 
প্রোক্তা দক্ষিণ রবিষমিভা। ম. 
ধ্যম। চ ভবেদগিঃ কলতা" কাল- 

কূপিণী |! বাদ। হামৃতকগা চজ- 
গদাপ্যাষনে হিতা। দক্ষিণ। রৌ- 

দ্রভাগেন জগছ্ছেবঘবতে মদ ॥. 

৪ বাহে তু মৃতাঃ স্যাৎস 

ৰকার্্যবিন শিনী। নির্ম 71তম ট. 

ভবেদ্বামা প্রবেশে দ্দিণ। আত) 
নত 

রি 

পোপ স্পা শী িস্পিশীশাশিস্পীপীি শিট শিশিস্পাশ্শি শিস 

সপ 

ড্া০৬ 

কাযয়েও ও ৩ ্ ন্ র্ 1. 

ইডা1 ভোজনে দৈথুনে যুদ্ধ 
পিছলা সিদ্বিদাযেক1॥ উচ্চ।ট | 
সারণাদ্যেযু কম্মন্বেতেষ গিজল। 
] ৈথুনেট চৈৰ সংগ্রামে ভে'জ 
নে শিদ্ধিদ [ধিকী। শোভনেষচ। 
কাধ্যেষু ষাত্রাধা" বিষকর্মণি | 
শাস্তি ক্য্থসদ্ধ্য চইড। যো-। 

৯ 

ূ 
ূ 

ূ 
ূ 

শো 

রোদ 

জ্যা নরাধিপৈহ। দ্বাভ্যাঞ্গৈব প্র. 
বাছে চ ক্রুর সৌদ্য বিবজ্জনে | 
বিষুব* তন্ত জানীযাৎ সসস্মরেস্ 
বিচক্ষণ! ৷ জে)ম্যাদি শুভকা র্যেষু 
লাভাদি জয জীবিত গ মনা 
গমনে চৈৰ বান। সর্ধত্র পুজিতা । 

ুদ্ধাদি ভোজনে ঘাতে স্ত্রণা- 
ঞবতৃ হুসজমে || প্রশভ। দক্ষিণা 
নাভী প্রবেশে ক্ষদ্রকর্মণি | শু- 

ভাশুভাণি কার্ধযাণি জাভাল। 

ভৌ জযাজযৌ | জীবে। জীবাষ 
বৎ্গুচ্ছেতন নিধ্যতিচ মধানা 
বামাচারে হখব। দক্ষে প্রতাষে 

যএ নাযকঃ তণুস্ঃ পুচ্হতে 

যন্ত তত্র সিদ্ধি নসপ্শযঃ | বৈচ্ছ- 
ন্দে।বাদেবস্ত যা বতি চাক 

ডঃ |) তত্র ভাগে স্থিতঃ গৃচ্ছেও 

সিদ্ধি ভবতি নিকষ! | বামেবা। 

| দক্ষিণে বাপি যত্র ম'আবভে শিক। 
11 যোখে ৭ ঘোরাণি কাধ্যাণি মৌ- 

শ্য বৈ ধ্যমানি চা প্রস্থতে ভা. 

তো। হণসে দাভ্যাৎবৈ স্ববাহি- 
|| তদা৷ মৃত্যু" বিজা নী যাদেবা- 

গী যোগবিশারদঃ! হর যত্র স্থিভঃ 

গৃচ্ছেদ্বাম দক্ষিণ সণ্মখঃ ॥ তত্র 
তত্র সম দিশ্যান্বাতস্যোদযনপ 
সদা? অগ্রতো বামিক। শ্রেষ্ঠ। 

ও 

ক 
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স্বরোদ 
গৃষ্ঠতো দক্ষিণা শুভ] বামেন ূ  

বামিক! প্রোন্ত। দক্ষিণে দক্ষিণা 
ঘুভা। জীবে। জীবতি জীবেন, 
যচ্ছুন্য" তত স্বরো ভবে] যু, 

কিঞিত কার্য যুদ্দিষট, জা! দি 

ও১ভলক্ষণণ। তও সর্থ" পূর্ণন। ভ্যা-। 

স্তজাযতে নির্বিকল্পতঃ অন্য-: 

নাড্যাদি পর্যাত্ত পক্ষত্রষ মুদাহ্ 
ত। যাবৎ যঠীন্ত পৃচ্ছাষা” পু-। 
যা” প্রথমে। জযে |) রিক্তা | 
যান্ত দছ্িতীষন্ত কথযেত্তদশক্কিতঃ 
|বামাচারসদে। বাধু জযতে ক- 
্াসাদ্ধিদঃ। 1 ্রবৃন্ত দক্ষিণে মা- 
গেঁবিষমে বিষা: ক্ষরণ! অন্যত্র 
বামবাহে ভূ নাষ বৈ বিষমাক্ষ- 
র"।। তদাসৌ জয মাপ্পোতি 
যোধঃ মত্গ্রামমধ্যতঃ ৷ দঙ্গবাত 

ৃ 

| 
ৰ 

প্রবাহে তু ষদি নাম সমাক্ষর”।। 
জাযতে নাত্র সন্দেহো না [ডীম, 
ধ্যেতৃলক্ষষেৎ। পিক্গলা ন্তর্গ 
তে প্রাণে ৪৮৪ ৬ ] 
যাবন্নাড্যোদষ* চ 

সোপি নাত্র 

|" দরিশ" | 

যাবদাপযে্। ন রে রে | 

কার্ধ্া। বিচারণা ।1. 

ূ 
ূ 

অথ সপ্গ্রাযমধ্যে তু যত্র নাভী 
সদ। বহে । | দিশা! জয মা 
প্োতি শুন্যে ভঙ্গ" বিনির্দিশে 

পেপসি শিতাশি 

রোদ 
| জাতচারে জষণ বিদ্যান্মৃতকে 
মৃত মাদিশেৎ্। জধষ" পরাজয* 
চৈৰ যে। জানাতি অ গঞ্ডিতঃ 1! 
বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সঞ্চ- 
রতে শিব”! কৃত্বা তৎ্পদ মাপে! 
তি যাত্রা! সন্ততি শোভন। 1 শশি 
স্্থয প্রবাহে তু মতি যুদ্ধ" সমাচ- 
রে। তত্রস্কঃ গৃচ্ছতে যত্ত স 
সাধু জযতে ঞ্রুব || যা" দিশ 
বহতে বাযু স্তা" দিশ" যাবদাজ- 
যে্। জযতে নাত্র সন্দেহ ই- 
ন্দে। যদ্যগ্রতঃ স্কিতঃ।। মেষাদ্য। 
দশ যা নাডো। দক্দিণা বাষ মণ 
সবিতা চর স্থির দ্বিমার্গে তা স্তাদু 
শে তাদৃশঃ ক্রম নির্গষে নি- 
ম*ষাতি সগহে সহ" বিদুঃ! 
পৃচ্ছকম্য বচঃ শু: বন্টাকারেণ 
লক্ষযেত 0 বাধে ব। দক্ষিণে বা- 
পি পঞ্চতন্ত গ্রিতঃ শিবে। উদ্দ 
২গ্রিরধ আপম্চ তি্ষ্যক সণস্থঃ 
প্রভগ্নঃ॥ মধ্যে তূ পৃথিবী জ্ঞে- 
য|লাভঃ স্তর সর্থদ।। উদ্দ মৃত্যু 
রধঃ শান্তি স্তির্য্যক চৌচ্চাটযেও 
সধীঃ1 মধ্যে স্তত্ত' বিজানীষ- 
ম্মোক্ষঃ সর্বত্র সর্বগে | ইতি গা- 
ডে পৰনবিজযাদিও ৬৭ অধ্যা- 
যঃ॥ % |. অন্যচ্চ! শ্রীপার্বত্যু- 
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বাচ। দেব দেব মহাদেব তত 
পরমেশ্বর ৷ কথবস্ব প্রভো জ্ঞান? 
রূপা” ক্ৃত্বা মমযোপরি | কথ*। 

্রক্মাও মু্পন্নণ কথণৰ রগ | 
তে! কথণ বিলীযতে দেব বদ । 
্রন্ধাণ্ড নির্ণষণ|। শ্রীমহাদের উ-। 
বাঢ। তত্ব দুদ্ধাও ঘৃত্পন্ন” ত | 

ত্বেন পরিবর্তে ৷ তন্ত্েন লীষ-। 

তে দেবি তত্বাদ্ন্গাগুনির্ণযঃ 

দেব্যবাচ। তত্ত্ব ষেব পর, মূল”! ৃ 
নিশ্চিত' তভ্বেদিভিঃ1 ততস্ব- ূ 

বগ" কি” দেব তত্ব দেব প্রকাশ- | 
শয | ঈশ্বর উবাচ। নিরঞ্চনে| | 

নিরাকার একদেঁবে। মহেশ্বরঃ 

| 

| 
তম্ম।দ।কাশ মুঙ্পম, অ।কাশ।- 

ঘবাযসস্তবঃ ॥ বাষো সতেজ সত 

ত শ্চাপ ততঃ গরীব; । ] 

এতানি পঞ্চতন্ত্ানি বিস্তীর্নানিচ ৷ স্ব 
পঞ্চবা! তেত্যো রক্ষা মত্প-। 

: 

॥ 

ম"তৈ রেব পরিবর্তভতে! বিলীষ-, 
তেচ তত্রৈব তত্রৈব রঘতে পুনঃ 
1%11 পঞ্চতন্তমষে দেহে গঞ্চত- 
[নি জন্দরি।সক্মব পে৭ বস্তত্তে 

তত্রত প্িভিঃ 11 সা 

এব গ্রবহ্ক্যাদি শরীরহ্* ঘরোদ- ) 

ব”॥ হণ্সচারতকপেণ ভব । 

জ্ঞান" ভ্রকালগণ॥ গুহ্াদগ্ুন্ 

২৮) 9 6 দি ২ 

না 

রো? 

তর" সার মৃপকারপ্রকাশক* । 
ইদ* স্বরোদয* জ্ঞান" জ্ঞানিন। 
মস্তকে যণি || স্রন্া স্ুক্মতরৎ 
ভান" সুবোধ সত্যপ্রত্যযণ 

আশ্চর্য্য" নাস্তিকে লোকে আঁ 
ধার স্াস্তিকে জনে ছা শান্তে 

খুদে 'মদাচারে গু গুরুভক্তৈকম- 

নমে। দূটচিন্তে কভজ্ঞে চ দে 

কব স্বরোদযণ!। শঠে চ দুষ্জ্জ 
নে শে অশান্তে গুরুলোপকে 
| হীনসত্তে দরচারে স্বরভ্ভীনগ 
নদীযতে 181 শা? স্ব" কথিত 

দেবি দেহন্য জ্ঞান মৃত্তষণ। যেন 
বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্বজেত্ব” প্রজা 
যতে।। স্বরে বেদাশ্চ শংস্ত্রাণি 

স্বরে গান্ধর্থ মুন্তমণ। স্বরে সর্ঞ্চ 
ব্ৈলোক্য-স্বরে আত্স্ষবগকহা! 
স্বরহীনে। হথ দৈবজ্ছে। নাথই- 
ন” যথা গুহ” শাস্সহীনে। ষথ! 
বক্তা শিরোহীনঞ্চ যদ্বপুঃ] না: 
ডীভেদণ্যথ। প্রাণ তন্রভেদ? ত- 
খৈব 51 সুক্য়। দিশভেদক্ যে 
জানাতি স মুক্তিগঃ1 নাক 

 বানিরাকা রে শুভবাধুবলে তে 

৷ কথযন্তি শুভ কেটি ন্বর- 
জ্ঞান* বরাননে | ্হ্মাওখণ্ড- 
পিগাদ্য" ্রেখৈৰ হি নিম্মত*) 
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তো যর্দ। দদাতি গুণসণ্যাতৎ 
বিপরীতে বিপর্বযয" | শশাক্কৎ 
বারযেড্রাত্রৌ দিবাবার্্যে। দিবা- 
করঃ। ইত্যভ্যাসরতো৷ যোগী 

বামা দক্ষিণা ক্ররকর্মাসু। চন্দ্রঃ ) সযোগী নাত্র স্শযৎ | সুর্য্যেণ 
সমস্ত বিজ্ঞেষে। রবিস্ত বিষমঃ ) বধ্যতে সুর্ধয শর শন্দ্রেণ বধ্যতে 
সদা । চন্দ্রঃ স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্য ূ ] যো জানাতিক্রিষ। মেতাণ্রৈ- 
শচন্দ্রে গৌরো। রবিঃ পিতঃ | | লোক্য” বশে ক্ষণাৎ 211 

গুরু শুক্র বুধেন্দুনা" ৰাসরে বাম- 

ব্যবো্দ 

দুষ্ট। সর্বত্র বন্মসু। সর্বত্র শুঁভ- 
কার্যে বাম। ভবতি পুফিদ। ]। 
নির্গমে চ শুভা বাম প্রবেশে 
দক্ষিণা শুভ1। শুভকার্ষ্যে ুভা 

ইড়া পিঙ্গল। স্ুস্ুষ্না চ তিমো া 
নাডাঃ প্রকীর্তিতাঃ। ইভাষাশ্চ ; ন 
প্রবাহেন সৌম্যকর্মাণি কা যে! ৃ 
1 পিক্গলাষাঃ প্রবাহেন রৌদ্র 

কন্ম(ণি কারযেত £ জ্্য়াষাঃ 
প্রবাহেন সিদ্ধ মুক্ত কলাশিচ 
11 % 1) আদেৌচন্দ্ঃসি 

ভাক্ষরস্ত দিতেতরে। প্রতিপন্তে। 
দিনান্যাহঃ ভ্রীণি ত্রীণি ক্রমো- 

দষে 1 সার্ধদ্বিঘাটক। ভ্েযা 
শুক্রে রুষে শশী রবিঃ। বহ. 
ত্যেকদিনেনৈব যথা যফ্টিঘটীন্র. 
মা! বহেভ্তাবদ্বটীমধ্যে পঞ্চ-; ল 
তত্বানি নির্দিশে্। প্রতিগঞ্তে। 
দিনান্যাহ বিপরীতে বিপর্ধযষঃ : 
| শুর্রপক্ষে বহেদ্বাম। কুষ্পক্ষে 
চ দক্ষিণ।। জানীযাৎ প্রতিগণ্ 
পূর্ব" যোগী তদ্গাতমানদঃ |] উ. ৰ 

দয শ্তক্রম্গে স্ত্ধানাস্ত গ.। 

ৰ 
| 

| 
রা 

তে পক্ষে! 

নাডিকা। সিদ্ধি! সর্বকার্ষোেষূ 

গুক্রপক্ষে বিশেষত? 1 অর্কাঙ্গা- 

রক সৌরীণা” বাসরে দক্ষনা- 
ডিক।| ম্মর্তব্। চরকার্যেষ ক" 
ফ্পক্ষে বিশেবতঃ ৮ একৈকস্য 
যটাপঞ্চভ্রমেণৈবোদন্তি চ 
ক্রমাদেকৈক নাড্যা্ত তত্ানা* 
গৃথগুভ্ভবঃ॥ আহে এাত্রস্য মধ্যে 
তূভ্ঞেষ! দাদখ স'ক্রমাঃ | বৃষ 
কর্কট কন্যালি : মৃগমীনে নিশা, 
করও || মেষে সিংহে চধন্ষিত - 
লাষা* দিথুনে ঘটে উদযো দ- 
ক্ষিণে জেেষঃ শুভাশুভ বিনির্নব 
|ঞ্চা। তি্টে পূর্বোত্তরে চন্দ্র সু- 
ধব্যা দক্ষিণ পশ্চিমে! বামাচার- 
প্রবাহেন ন গন্ছেৎ পূর্ব উত্তরে ॥! 
দক্ষন[উীপ্রবাহে ভূন গচ্ছেৎ 
যাম্য পশ্চিমে! গরেশন্থিভষণ 
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ভস্য গতো মৌ ন নিবর্ততে 1! 
তম্মাত্তত্র ন গন্তব্য" বুধৈঃ সর্ব 
তেগ্নৃভিঃ। তদ। তত্র তু সণ্য'ত 
মৃত্যু রের নম্শষঃ | স্ুর্ধ্যাদ 
যে যদ। সুর্য শক্্র শন্দ্রোদষে 

যদ পিধ্যন্তি সর্থকার্ধযাণি দি. 
বারাত্রিগতানাপি ॥ শুর্গক্ষে 
দ্বিতীযাষ! মর্কে বহতি, চন্দ্রমাঃ 
) দৃশ্যতে লাভদঃ পু*সা* সোষে 
দেখ” প্রজাযতে ॥ চত্রকালে 
বদ সুর্য্ঃ ভূর্য্য শ্চন্দ্রোদষে ভ. 

রে। উদ্বেগঃ কলহে। হানিঃ 
শুভ" সর্বৎ নিবারযেত 1. % 0 
বিপরীতলক্ষণ*। যদী প্রতাষকা- 
লে তু বিগরীতোদযো! ভবেৎ। 
চন্দ্রস্থনে বহত্যকে। রবিস্থানে 
চ চন্দ্রমাঃ। প্রথমে মানমোদে, ৃ 

গ“ধনহানি' দ্বিতীষকে। তৃতী- 
যে গমন* প্রোক্ত মিষ্টনাশ* চ.. 

তূর্থকে | পঞ্চমে রাজ্যবিধস। 
যষ্ঠে সর্বার্থনাশন। সপ্তমে ব্যাং 
ধি দুখোনি অফমে মৃত্যু মাদি- 
শে] কালত্রষে দিনান্যফৌ 
বিপরীত" যা ভবেশ্। তদ। দু. 
ফউফলণ প্রোক্ত" কিঞ্চিম্যুনে তু 
শোভন || প্রাত শ্বধ্যান্যো 

শ্ন্্রঃ সাধ'কালে দিবাকরঃ 1 

রোদ 
তদ। নিত্য" জয* লাভ" বিপরী- 
তত্ত-দঃখদ* | দক্ষিণে 'ষদি বা 
বামে যত্র সত্ভ্রমতে শিবঃ ) তত 
পাদ মগ্রভঃ ক্ুত্বা নিঃসরেৎ নি 

জনন্দিরে।। চন্দ্রঃ সমগদঃ কা 
ধে্ণা রবিস্ত 'বিষদঃ সদ! পূর্ণ 
পাদ" পুরস্কৃত্য যাত্রা ভৰতি সি-. 
দ্বিদ। | চন্দ্রচারে চতুষ্পাদ' পঞ» 
পাঁদাশ্চ তাস্করে। এবন্ত গন* 
শ্রেষ্ঠ" সাধষেব্তুবনত্রয"॥ যত্রা 
ক্লে চরতে বাযু স্তদক্গপ্য করস্থ- 
ল*। সুপ্তোথিতে। মুখ" স্পৃদ্। 
লভতে বাঞ্ছিত" ফল”॥। পরদত্তে 
তথা গ্রান্হে গৃহান্লিগ্গমনেপি চ॥ 
ষদঙ্গে বহতে নাড়ী গ্রান্* গ- 
তিকরাজ্বিণা। ন হানিঃ কল- 
হো নৈব কন্টকৈ নাঁপি ভিদ্যতে 
৷ নিবর্ততে সুখেনৈর সর্থাপন্ডি 
9িবজিতঃ)। গুরু বন্ধু নৃপামাত্যা 
অন্যেপীপ্সিতদীযিনঃ। পূর্াঙ্গে 
খল কর্তব্য কার্য্যসিদ্ধি মভী- 
গ্াতা | আসনে শধনে বাপি 
পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ। বশীভ- 
বন্ত কামিনো।ন কন্ম নিষমা-: 
স্তর" 1 অরি চৌরাধমা দ্যাশ্চ 
অন্যে উৎপাত বিগ্রহ&। কর্ত- 

যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয লাত 
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জুখার্থিভিং।৷ দূরদেশে বিধাত- 
ব্য* গন" তূহিনদ্াতৌ ৷ অত্য- 
দর্দেশে দীপ্তে ত তরণাবিতি কে 

কার্ধ্যানুবদ্ধেন কার্য্যৎনাভী- 
গ্রচালন*1% | অথ ইডা। স্থির 

 ্র্মণালঙ্কারে দুরাধগমনে তথা 
চন|। যৎকিঞ্চি পূ মদ্দিউ* : | 1 আশ্রমে হর্ম্য ও প্রাসাদে বস্তৃনা" 

ূ 
লাভাদি সমরাগমঃ ! ততমর্ব* 
পূর্ণনাভীষু জাষতে নির্বিকল্পক" 
] শৃনানাড্যা” রিপু* জেতৃ* ঘৎ. 
গৃর্ব  প্রতিপাদিত”। জাতে না 
ন্যথা চৈব যথা সর্জ্ঞভাষিত”। 
রিপু* জেতু মিত্যত্র বিপর্যস্ত মি-; 
তিচপাঠঃ | ব্যবহারে খলোচ্টা- 
টে দেধি বিদ্যাদিবঞ্চকাঃ। গ্গপি- | 
ত স্বামিচৌরাদ্যাঃ ূণসথাঃ সস 
তর্যন্করাঃ। দূরাধ্ধনি শুত শন্দে। 

নির্িস্ মিষ্সিদ্ধিদঃ। প্রবেশকা- | 
ধর্যহেত্ঃ দ্যাৎ সুর্ধযঃ শীঘ্” প্রশ- 
স্যতো1। অগ্রতো বামিকা শ্রেষ্ঠ! 
গৃষ্ঠতো দক্ষিণা খুভা | বামে 
চ বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষি 
ণ৷ স্মৃত1॥ চন্দ্রচারে বিষ" হস্তি 
ুর্য্যো বালাবশ*নযেত। সন্তু 
মাধা ভবেন্মোক্ষ এক এব ত্রিধা 
স্মৃতঃ]! অযোগ্যে যোগাতা না- 
'ডী যোগ্যস্থানে হপ্যযোগ্যতা । 
কার্যচান্বন্ধতো জীবঃ কথ” রুদ্র 
সমাচরে্॥ গুভাশুভানি কা 

ধর্যাণি ক্রিষস্তে হহর্নিশ* য্দা॥ 

পপ সপ াপি 

নগ্রহেগি চা বাপীকৃপ তড়া- 
গাদ্দি প্রতিষ্ঠা স্তত্ত দেবযোঃ। যা- 
ত্রা দামে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কার 
ভূষণে] শাস্তি" গৌফিক' চৈৰ 
দিবেযৌষধি রসাযনে। স্বস্বামি- 

| দর্শনে মৈত্রে বাণিজ্যে ধনসণ্র- 
 হে॥ গৃহপ্রবেশে সেবাধা" ক্ষ্যাৎ 
 বীজাদিবাপনে! শুভকম্মণি স- 

ন্বৌ চ নির্গমে চ শুভঃ শশী ॥ 
বিদ্য রস্তাদি কার্যোষু বান্ধবান।- 

গছ দর্শনে! জলমোক্ষেযু ধর্মোষু 
দীক্ষাামন্ত্রাধনে || কালবে- 
জ্ঞানসুত্রেণ চত্ষ্পাদ শুহাগমে | 
কলা ব্যাধি চিকিৎসায়” স্বামি- 
সন্বোধনে তথা 1 গজাশ্বারোহ- 
৭ে ধন্বী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে । 
পরোপকরণে চৈৰ নিধীনাণস্থা- 
পনে তথা | গীত বাদ্যেপি নৃত্যে 
চগীতশাস্ত্রবিচারণে। পুর গ্রাম 
প্রবেশে চ তিলকে ঘা রণে ॥ 

পুজশোকে বিষাদে চ জ্বরিতে মু- 
চ্ছিতে হপি বা।স্বজন স্বামিসম্ 
ন্ধেধান্যাদি দারুস*গ্রহে | স্ত্রী 

টি 
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খা“দস্তাদি ভূষাযা" কষে রাগম 
নে তথা! গুরুগুজা বিষাদীনা" 
চালনঞ্চ বরাননে [ ইডাষা* সি 
দ্বি্দ" প্রোক্ত* যোগাভ্যালাদি ; 
কর্ম চ!ভত্রাপি বজ্জযেদ্বাষ্*স্তে 
জ আকাশ মেবচ।] অর্বকার্ধ্যা 

ণি সিধ্যস্তি দি রাত্রিগতান্যপি 
। সর্দেষু শুভকার্যোষু চন্্রচারঃ 
প্রশষ্যতে 1) অথ পিঙ্গল।। 

কঠিন ক্রুরবিদ্যানা* পঠনে পাঠ! 
নে তথা । স্ত্ীসঙ্গ বেশ্যাগমনে 
মহানৌকাধিরোহণে 1 নস্টক।, 
ধ্যে সুরাপানে বীরমন্ত্রাদ্যু পাস 
নে। বহলধণ্সদেশাদি বিষ, 
'নাদি বৈরিণি॥ শক্্রাভ্যাসে চ 
গ্রমনে মৃগয। পশুবিক্রযে। ইষ্ট 
ক] কাষ্ঠ পাষাণ রতুঘর্ধণ দারণে 
|| গত্যত্যাসে যন্ত্র তঙকরে দুর্গ পর্ব 
তরোহণে। দুভে চৌর্য্যে গজা- | 
শ্বাদি রথসাধন বাহনে 1 ব্যা 
যামে মারণোচ্ঠাটে ষট্ কর্মমাদি- 
ক সাধনে। অদী জলৌধতরণে 
ভেষজে লিপিলেখনে 1 মারণণ: 
মোহনণ ত্ৃত্ত" বিদ্বেযোচ্চাটনৎ 
বশ*। প্রেরণাকর্ষণে ক্ষোভে দা. 
নেচক্রয বিক্রযে॥ খজাহস্তে বৈ- 
রিযুদ্ধে ভোগে ব৷ রাজদশনে।;. 

স্বয়োদ 

ভোজ্যে মানে ব্যবহারে কুরে 
দীপ্তে রবিঃ শুভঃ। ভুক্তমাত্রেণ 
মন্দাগ্ স্ত্রীণা" বশ্যাদি কম্মণি। 
শৃষন* ভূ্্যবাহেন কর্তৃব্যত্ত সদ] 
বুধৈঃ॥ ভ্ুরাণি যানি কর্মাণি চ- 
রাখি বিবিধানি চ! তানি সিধ্য- 
স্তিসুর্য্যেণ নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা 
|1%%11 অথত্স্পয়া। ক্ষণণবামে 
স্কণ” দক্ষে যদ বহতি মারুতঃ। 
সুসুয়। সা চ বিজ্ঞেষ! সর্বকার্য্য- 
হরা স্মৃতা ॥ তস্যা* নাড্য ০স্তি- 
তে। বহি জুলস্ত" কালবপিণ* | 
বিষ্বস্ত" বিজানীযাৎ সর্বকার্ধ্য 
বিনাশন" | যদানুক্রম মুল্লজ্ঘয 
যস্য নাড়ী দ্য" বহে তদ। তস্য 
বিজানীযাদণ্ডত” সমৃপস্থিত” 1! 
চণ* বাধে হণ" দক্ষে বিষম"ভাৰ 
মাদিশেৎ্। ধিপরীতফলণ জ্্বষ* 
্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে 1 উভযো- 

রেব সঞ্চারে বিষুবস্ত” সমাদি' 
শে? নঙগর্ধ্যাৎ কর সৌম্যানি 
তৎ্সর্থ" নিচ্ষল* ভবেৎ|| জী- 
বিতে মরণে প্রশ্নে লাভালাতো 
জযাজযৌ | বিষুবে বৈপরীত্য" 
স্যাৎ সংম্মরেজ্জগদীশ্বর* ইশ্ব- 
রস্মরণ* কার্য" যোগাভ্যাসাদি 
কর্মসু ৷ অন্যন্তত্র ন কর্তৃব্য'জষ 
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লাভ স্ুখার্থিভিঃ ॥ সুর্য্যেখৰ 
হমানাযা" সুসুয়ায।” মহ্ মহঃ 
| শাপণ দদ্যাৎ বর" দদ্যাৎ সর্থ 
থ।চ তদন্যথ1। নাডী সংক্রমণে 
কালে তত্তমতক্রমণে তথা শুভ 

কিঞ্চিম্নকর্তব্যৎ পুথাদানাদি কো 
টিধা | বিষমস্যোদষে যাত্রা" ম 
নমাপিন চিন্তযেৎ।। যাত্রা হা 
নিকরী তস্য মৃত্যুং ক্রেশো ন; 

সম্শষঃ ॥ পুরে বাঘোর্দত শ্চ 
ন্রো দক্ষাথঃ পৃষ্ঠতো৷ র! বিঃ। পূর্ণ 
রিক্ত বিবেকোষ, জ্ঞাতব্য! দে 
শিকৈঃ সদা] উদ্ধু বামাগ্রতো 
দুতো৷ জ্ঞেষো বা 'মপথি স্বিতঃ | 

পুষে দক্ষে তথাধস্তাৎ সুর্ধবাহ- 
গতঃ শুভঃ1| অনাদি বিষম্* সন্ধি" 
নিরাধার*নিরাঙ্গল"।পরে সুন্ধে 
বিলীযষেত সা সন্ধা1 সন্ধি রুচ্যতে 
1) ন সন্ধ্যা" সন্ধি মিত্যাভঃ সন্ধ। 
সন্ধি নিগদ্যতে! বিষুবৎুসন্ধিগঃ 
প্রাণ সা সন্ধ্যা সন্ধি কচ্যতে 0 
ন বেদ" বেদ মিত্যাভ ধেঁদে বে 
দে! নবিদ্যতে | পরাতা। বিন্যাতে | 

যেন ম বেদে। বেদ উচ্যতে ॥ 
ইতি নাডীভেদঃ সমাপ্তঃ | €)। 
অথ তত্তবনির্দ্যঃ | দেবযুবাচ | 
দেবদেব মহাদেব স"সারার্ণব- 

1 
| 

স্বায়োদ 

তারক স্থিত" ত্বপীষহ্দষের- 
হস্য' বদ-মে প্রভো?1 ঈশ্বর উ- 
বনচ। স্বরজ্ঞান' রহগ্য* তু ন কি 
ঞিদ্িষ্টদেরতা ৷ স্বরজ্ঞানরতো 
ফোগী'স-যোগী পরছে মৃতঃ) 
গঞ্চতত্ববৎ ভবেৎ.সূষ্ি স্তত্তে ত, 
স্ব" কিলীষতে। গঞ্চতত্ব্" পর* ভ- 

| ্ তত্তাতীত, নিরগুন 71 তত্ব 

না"নাম বিজ্ঞেধণ বনদ্ধিযোগেন 
ফোগিনা। ভূতানা* দুষ্টচিন্না 
নিজানন্তিহি স্বরোভ্তমাঃ॥ পৃ 
থিব্যাপ স্তখা তেজো বাযু রাকা- 
শমেবচ।| গঞ্চভুতাত্মক" সর্ব, 
যোজানাতি স পুজিতঃ] সর্ব" 
লোকেষু জীবানা" "ন.দে:হ ভিন্ন, 
তন্বক*। ভূর্লোকাৎ সত্যপর্যযস্ত" 
নাভীভেদঃ গৃথক্ পৃথক্ 11! 
বামেবাদক্ষিণেকাপি উদ্যাঃগঞ্চ 
কীর্তিতাঃ1 অফ্টধ| তত্ববিজ্ঞান 
শৃণুবক্ষ্যামি সুন্ধরি | প্রথমে ত 
ত্র সখ্যাযা*দ্বিতীষে শ্বাস সন্ধি- 
ষু। তৃভীষে স্বরচিহ্রানি চতুর্থে 
স্থান মেব চ11 পঞ্চমে তস্য বর্ণশ্চ 
ষষ্ঠে তু প্রাণ মেব চ। সপ্তমেস্বা- 
দূস'্যুক্ত মউমে গতি লক্ষণ* |! 
এব মক্টবিধ" প্রাণ" বিষুবস্ত* চ- 
রাচরণ! স্বরাৎ্ পরতর* দেবি 
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ত্বরোছ 

নান্যথ। ্ব্বজাষনে| নিরীক্ষি | 
তব্য্যত্রেন যদ। প্রত্যাষকালত্ঃ 
।কালন্য বঞ্চনাথাষ কন্ধ ক্র্থান্ত । 
যোগিনঃ |] প্ত্যে। র্ষ্ঠকৌ। ম- 
ধ্যাক্গল্যৌ নাস। পুটদে। টা 
্রাস্তযে। রস্তে তর্ভরন্যে। ত দগ- 
স্তযোঃ1) অস্যান্তর" গ বা 
তত্বজ্ঞান" ভবেত ব্রমাৎ। গাঁত নং 

নি শ্বেত রুণশ্যামে বিন্দৃভি নিরুগ। 
ধিখণ। দর্গণেন মম ালোক্য শা 
সণতত্র বিনিক্ষিগেত। আকারৈ- 
স্ত্ু বিজানীষাৎ্ তত্তুভেদ* বিচ 
ফষণঃ | চত্রসূ* চ। দবঁচন্দ্র" ব্রি 
কোণ, বত্ত লন” স্মৃত"। বিন্দৃতিস্ত 

নভে] ভ্েয মাকারৈ স্তত্বলক্ষণ' 
মধ্যে গৃথী হাধ শ্চাগ শ্যোর্থু 
বহুতি চানলঃ। তি্য্যক বাযুপ্রচা 
রশ্চ নভে বহতি সপক্রমে | কক ] 
মাহেষ* মধ্রৎ স্বাদ কযায” জল 
মেবচ! তিক্ত" তেজন্চ বা যৃস্ন" 
আকাশ” কটুকৎ তথা 1 অক্টী- 
ভুল" বহেদবাধু রনল শ্চতৃরজ্রলণ। 

দবাদশানুল মাহেষণ যোডখাজু 

ল বারণ]! জাপঃ শ্বেতাঃ ক্সিতিঃ 
চস / ূ 

পাত] র্তবর্খে হতাশনঃ। না 
রূতো৷ নীনজ।নৃত তক।শ" ভু 
(রবর্ণকণ1%1। ্দ্ধদেশ স্বিতো। 

| এ মহী ভোয্* প 

স্বরোদ 

ুঃনাভিমূলে পে | জা- 
[তে ল্- 

স্তকে নভঃ 1 দু মৃত্য রধঃ 
শান্তি ভির্্যগুাটনৎ তথা 1 
মধ্যে স্স্ত বিজানীযাৎ নভঃ 

সর্বত্র মধ্যগ*।| গৃথিব্যা” স্িরক- 
্মাণি চরকর্ম্মাণি বারুণে। তেজ- 
স| সমকার্ধযাণি মারণোচ্চাটনে 
নিলে ॥ ব্যোস্রি কাঞ্চন কর্তব্য 

: ত্যমে যোগবেবঘা। শুন্যতা 
সৰ্বকাধ্যেষু নান্র কার্ধ্া বচা- 
৭11%॥ পৃথী জলাভ্যা* সিদ্ধি 
স্যাৎমৃত্যু বকে যে নিলে! 
নভঙি নিজ্কুল” সর্ধ" জ্ঞাতব্যৎ 
তন্ববেদিভিঃ॥ চিল লাভঃ ক্ষিতে) 
ভ্েয ততক্ণণ্ডতোষ তস্তরতঃ ॥ 

হানিঃ ম্যাদ্ঘহ্রি বাতীভ্যা* নভ- 
সে] নিহ্কুল” ভবে 1 পীতঃ 
শনৈ মরধ্যবাজী শণ্যাচট গুরুপধ- 
নি”। হবো পাখিবে। বাযও 
স্বিরকাধাগ্রমাদকঃ 1 অধ্যেবা- 
হী গুরুধানঃ শীঘগঃ শীভলও 
শিতঃ! যঃ যেডশ।সলো বাব 

স প্রাঃ শুভবন্মন্ৎ | আৰ- 
তঁগ শ্চাত্যুফশ্চ শোতাভ শত- 
রহৃলঃ। উদবাহী তু যঃ 
কন্মকারী ম তৈজমঃ || 



ঈওখ৩ 

তবরোদ 

শীতঃ ক্লষ্ণবর্ণ ভির্য্যগগামী ষড়- 
জলঃ ॥ বাঃ পবনসণজ্ঞো। যঃ 
চরবস্ সিছিদঃ]। যঃ সমীরঃ 
অনরসঃ সর্থতত্্র গুথাবহঃ1 অ- 
স্বর্ণ ত” বিজাশীবাৎ্ ঘোগিনা" 
যোগদাধক"।'ঞক] গীত চতূ- 
ক্ষোণ' ূ 
গছ” পার্থিব" তত্ব" গ্রবাহে বাদ 
শন্মল” | শ্বেত মং দেন্দুসক্কাশ" ূ 

স্বাদ কাষায মাদক”। লাভক্কদ্। 
| 

ৰ 

ৃ 

পি শাক টিপি শশা িাাসাসপাপপপককী 

২ সপ পানি 

দধ্রণনধ্যমাশ্রযণ। ভে-) 

রুপ" ডত্ত* প্রবাহে মি 
7 রক্ত ভ্রিকে 8 ৪5৯০ সা, ৬ 

উদ্দুনাগপ্র গরবাহকণ1 দীগ্ুঞ্চ তৈ- 
জন" তক রা টতুরজ ল* || ূ 

নীলবর্ভলযফাশ স্বাদ্বয্ন” তি-) 
্যগাশ্তিত”? চপল মারুভৎ ভ- 

ত্র" প্রবাহে হাল স্যৃতপ || 
বথাকার" খাদবাহ” অব্যক্ত" স 

ববগামিচ। মোক্ষদ' ব্যোমতন্ুৎ 
হিযব্কার্ষেয নিক্ষলণ।। গৃথী- | 
জলে শুভে তন্থে তেজো। দিও থা 

কলোদষে ৮ হানি দৃতাকরে | 

পুণ্ন। মশুভে ব্যোম ৬ | 
৪৪১১৪ ?% ০ 

৯ লে চি 

। 

1 

| 

 মৃত্যুঃ তি বাষৌ ন 

র ভত্রস্থোপি শু 

ৰ তি বাষুতে। হন্যত্র হানি শ্বৃত্য 

রোদ 

যতন্তরতঃ1 'হানিঃ স্যাতি বাতা- 
ভ্যা* নভস্যালিক্রন* লে 1! 

চন্দ্রে পৃধীজলে স্যাত 1* ভূর্য্যে 
চানি ধর্দা ভবে! রঃ সিদ্ধি 
রন সন্দেহঃ মৌম্যামৌম্যেঘু ক 

অনু! লাভঃ পৃর্থীক্কতে। বক্রি 
িশাষা” লাভক্লজ্জল"। বক 

সান, 

দহ রুচিৎ | ॥ জীবিতব্যে জন্ষে 
লাভে কয্যাঞ্চ ধনকর্ষণে। ম্- 

রথে যৃদ্ধপ্রশ্মে চ গমনাগমনে 
তথ] আযাতি বারুণে তত্ব 

€ভপ ক্ষিতৌ । প্রযা- 

2 

. নভে হনলে 111 পৃথিব্যা*ম 
চিন্তা স্যাৎ জীবস্য জলব রর 
যোঃ] তেজস। ধাভ্ চিন্তা স্যাৎ 

শুন্য মাকাশভো বদে ॥ পৃথি- 
ব্যা* 8৮ স্ন্য দ্বপদ। স্তোষ 
খ। (যুভঃ তল চ চতৃষ্পাদ। 

। লভনা। পাদ বাতি বজে। 

বরতী রবিঃ পৃথী সৌরি রাঃ 
গরবী্তত & 1 বাযুস্াণ নস্থিতে।| 

রাহ দরক্ষরন্ধুপ্রবাহকঃ 1 জলৎ 

চো বৃ পরী গুরু বাত লিং 
তে। হনলঃ। বাসনাড্যাপহিতা 
র্বে দর্বকাহে ধ্যযুনাশ্চিতা

ঃ 118%]) 



স্বরোদ 

প্রবাসিপ্রশ্নঃ। চন্্রাদিত্যো প 
রিত্যজ্য ষদ। রাহ্গতো হনিলঃ। 
তদাসৌ চলিতে জ্ঞেষঃ স্থানা- 
স্তর মপেক্ষতে॥ আযাতিবারু- 
ণেতত্বে তত্রৈবাস্তি শুভ" ক্ষিতৌ 
!প্রবামী পবনে হনাত্র মৃত্য রে. | 
'বানলে বদে।! গ ৃখীতে। |মূল-: 

বিজ্ঞান" জীবজ্ঞান* জলে তথ। 
1 আগ্েষ্যা" ধাতু বিজ্ঞান” ব্যো | 
সরি শুন্য" বিনির্দিশে | তু্টি। 
পু্ঠি রতিক্রীডা জে হাস্য”! : 
ধরাতলে ॥ তেজো বাযূন্চ সু ! 

গ্তাক্ষঃ ভর কম্প প্রবাসিনঃ 1. 
গ্রতাযু মৃত্য নাকাশে চক্দ্রাবস্থীঃ 

্রকীর্তিতাঃ। দ্বাদশৈতা প্রথ- 
ত্রেন জজ দে জিসান ্  
গৃর্ব যাণ পশ্চিমে যাদ্যে উত্ত- 

রাষা* যথান্রমণ। টা টে 

ভূতানি বলষ্টানি বিনিরদর্ 
)। কা গ্ [ৃথিব্যাপ স্তথ: তে রী 

বাধ রাকাশ মেব। গঞ্চভূতা | 

সবক" দেহণজ্ঞাতব্যগ্চ বরানবে॥, 

২1 
| 

| 

অস্থি মাণ্সৎত্চা নাডী রোম চৈ. ্ 
বত ভপঞ্চমণ। গৃথী গঞ্চ গুণোপে- 

| 
] 

| 

1 
রা 
| 
ণ 

শসা পপি 

| 

| 

; 

তাব্্ষজ্ঞানেন ভা [ধিত")। শুক্র: ৃ 
শোণিত মজ্জ। চ লাল! মৃত্রঞ্চ 

পঞ্চম") আগ? গঞ্চ গুণাঃ প্রো. 

সবরোদ 

্তা বরন্মজ্ঞানেন ভাষিত* | ক্ষ্ধা 
তৃষ্ণা! তথা নিদ্রা শ্রান্তি রালম্য 
মেব চ! তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রো 
কতা ত্রহ্মজ্ঞানেন ভাধিত"॥ ধা- 

রণ" চালন” গন্ধ" সঙ্কোচন প্র 

সারণে। বাযোঃ গঞ্চগুণাঃ প্রো- 
ক্তা ব্রহ্গজ্জানেন ভাধিতাঃ॥ রাগ 
দ্বেষৌ তথ লঙ্জ। ভষ" মোহ- 
*চ পঞ্চনঃ1 নভঃগঞ্চগুণাঃ প্রো. 
ক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাযিত* 0%)] 

পৃথিবী গলপঞ্চাশৎ্ড চত্বারিষ্শ- 
দ্প স্তথ।॥ তেজ স্ত্িশদ্বিজা- 
নীযাদ্বাযো বি্শতি দি নভঃ |] 
শার্থিবে চিরকালেন লাভ শ্চা- 
পেক্ষণাৎ্চ ভবেৎ্। জাযতে পৰ- 
নাত স্বপ্পঃ সিদ্ধোগ্যগ বিনশ্য- 
তি বহি বাষূ কতে প্রশ্মে লা- 
ভালাভ"বদেদুধঃ। গরতো বা- 
রুণেলাভঃ স্থিরেণচ পুরন্দরে 1 
জ্ঞাতব্য" জীবনে শন্য, (সিদ্ধ, 

ব্যোয্ি বিনশ্যতি।, পৃথী প্ 
অগা” বেদাঃ গুণা স্তেজো দ্বিবা- 
ঘৃতঃ॥] নত এক গুণকৈৰ তত্ব- 
জ্ঞান মিদ” ভবেত্। ফুৎ্কারকুৎ 
্রস্ফটিতা বিদীর্ঘ। পতিতা ধরা! 
দদাতি সর্বকার্য্যেষু অবস্থাসদূশৎ 
ফল*।%। ভরণী কৃত্তিক। পুষ্যা 



5০১২, 
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মধা পূর্ধা চ ফন্ত্রণী | পূর্থভাদ্রপ, 
দঃস্ব স্বাতিঃতেজ স্তত্ব মিতি প্রিষে। 

বিশাখোত্তরফণ্তুণ্যো হস্ত চিত্রা 
পুনর্বসূঃ॥ অশ্বিনী মৃগশীর্ষ। চ 
বাধৃতত্ব মুদধাহৃত" ৷ পূর্বাষাঢা 
তথাশ্শেষা মূল মার্চ রোহিনী | 
॥। উত্তরভাদ্রপদ। তোযতন্্" শ 
তভিষ। প্রিষে। ধনি্। রোহিণী 
জ্যেষ্ঠান্রাথা শ্রবৰণা তথা অ. 
ভিজিচ্চোত্বরাষাঢ। পৃথী তত্ব মূ 
দাহৃত"। বহক্না ভীস্থিতে দূতো।। র 
যৎ পৃচ্ছতি শুভাশুভ” ॥ তৎ 
সর্থ" সিদ্ধি দাষাতি শুন্যে শূন্য" 
নষপ্শবঃ। তত্ব রামে। জব" প্রা-। 
গ্তঃ স্ুতত্বে চ ধনঞ্জযঃ 1! কৌরবা 
নিহতাঃ সর্বে যুদ্ধে তত্ববিপর্য্য-। 
যে! জন্মান্তরীযস*স্কারাৎ প্র 
সাদাদথ বা গুরোঃ 11 কেযাঞ্চি- | 
জ্জাযতে তত্ত্বে বাসন| বিমলা তম 
নাণ))ঞ্] অথ পঞ্চতত্তধ্যানৎ। 
ল" বীজ" ধরণী” ধ্যাযেৎ্, চত্র- 
সা* জুপগীতভা”। স্গন্ধণ স্বর্ণব-! 
রত্ব মারোগ্য” দেহলাঘবণ। ব" 
বীজ” বারুণ* ধ্যাষেদর্চন্দ্র" শ-। 
শিপ্রভ”। ক্ষৎপিপাসা সহিব্ুত্ব" ৰ 
জলমধ্যেযু মজ্জন*।; র* বীজ, 
শিখিন” ধ্যাষে্ ভ্রিকোণ মরুণ- 

পঞপপ্পপপপা পপা তা শিপ পশীপিপাশীদপশীসিপী? পাস 

॥ 

স্বরোদ 

প্রভ॥ বন্ম্নপান ভোক্ঞত্ব মা- 
তপাগ্রিসহিষ্ণতা 1 য" বীজ*গ- 
বন" ধ্যাষেদ্ব্ভূল" শ্যামলপ্রভ* 
! আকাশগমনাদ্যঞ্চ পক্ষিবদ্ধা- 
মন” তথা | হ* বীজ” গগণ 
ধ্যাযেৎ্ নিরাকার" বহ্ৃপ্রভ' ॥ 
জ্ঞান” ত্রিকালবিষষ মৈশ্বর্য্য ম- 
ণিমাদিকণ 1 স্বরজ্ঞানী নরো 
যত্র ধন* নাস্তি ততঃ পরণ। স্ব- 

রজ্ঞানেন গমযে্ অনাযাসফ- 
ল" ভবে | সর্ধঞ্চ ধন মধনণ স- 
ধাধিকারসণ্যত"। লক্ষৈকেন ন 
সিধ্যক্তি তত্বুহীন। ঘদা নরাঃ 1 
স্নত* তেন সমস্ততীর্ঘসলিলৈঃ 
স্বর্াপি শক্তাবৃনি ধজ্ঞানাঞ্চ 
কৃত" হি কার্য মখিল" দেব।শ্চ 
সন্ভপিতাঃ। সপ্সারাচ্চ সৃদ্ুতাঃ 
স্বপিতরঃ ভ্রৈলোকা জ্যোপ্য- 
মৌ যদ্য ত্রহ্মবিচ।রণে ক্ষণ ম- 
পি স্কৈর্ধ্য” মনঃএ্াপ্ুষা্চ।। ইতি 
তত্তজ্ঞান* সংপূর্ণ* [ঞ্ক॥। অথ 
যুদ্ধপ্রকরণণ।! দেবাুবাচ। দেব- 
দেব মহাদেব মহাজ্ঞান” স্বরো- 
দয"! ত্রিকালবিষযজ্ঞান* কথণ 
ভবতি শঙ্কর!) ঈশ্বর উবাচ । 
অর্থকাণ্ড জধপ্রস্মণ শুভাশুভ 
মিতি ত্রিধ। । এত ভ্রিকালবি- 
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জ্ঞান* নান্যস্তবতি সুন্দরি 1 ত. 
ত্বেখুভাণুভ* কার্ধ্য* তত্ব জষ 
গরাজষৌ ! তত্ব সমর্ধ মাহ্া- 
ধর্য* তত্ব ভ্রিপদ-মুচ্যতে ॥ শ্রী 
দেব্যুবাচ-। দেবদেব' মহাদের 
সর্ঘন'সারভারক 1. কি" নরাণা" 
পর" মিত্র" মর্বকার্ধ্যার্থসাধকণ | 
শিব উবাচ, প্রাণ এব পর" মিত্র" 
প্রাণ এর পর সখা । প্রা গতুলযঃ 

পরো! বন্ধু াত্তি নাস্তি বরাননে 
]. দেব্যুবাচ কথণ প্রাণস্থিতে। 
বাষু দেঁহে.কি” প্রাণবূপক*। ত 
ত্েষু সঞ্চরেছ্ধ প্রাণে জ্ঞাযতে 
যোগিভিঃ কথণ।) শিব উবাচ 
কাযানগরমধ্যে তু মারুতঃক্ষি 
(তিপালকঃ ভোজনে বঞ্চনে 
চৈব গতি রষ্টাদশ গুলা প্র 
বেশে. দশভিঃ প্রোক্তে। নির্ণমে 
দ্বাদশান্তুলঃ। প্রাণস্তে তু গতি 
বি স্বভাব দা দশ।ক্কুল। ॥ গ 
মনে চ চতৰি' শা নেত্র বেদাত্ত 
ধাবনে । মৈথৃনে পঞ্চষফিশ্চ শ. 
যনেচ শতাঙ্গুল।|! একাজূলকক 
তে ন্নে প্রাণে নিষ্কামত। মত! 

॥আনন্দস্ত দ্বিতীষে স্যাৎ কৰি 
শক্তি ভূতীযবে 1! বাচা দ্ধি 
স্চতৃর্থে তু দরদ ২ত্ত পঞ্চমে | 

০৮৮৬ সহ পপ পাপ পপ পপ পাপ পাস টিপি এ 

পাজামার রামাযান রর 
১০০ স্পসপাপপী পাপী পশসী িীপাসপীসািসম্কসপপাপস্পপাপস্পী পাপা 4 

রো? 
ষষ্ঠে ত্বাকশিগমনণ্চণ্ুবেগশ্চ স- 
গুম অফ্টমে সিদ্ধষ শ্চাফ 
নবমে নিধষে নব | দশমে দশ- 
মূর্তিষ্চ ্ষষন!শে। দশৈককে ॥ 
দ্বাদশ হ*সচারশ্চ গা মৃতরন" 

পিরেৎ! আনখাস্রে প্রাঃ পূরণে 
কম্য ভক্ষঞ্চ ভোজন* ॥ : এব, 
প্রাথবিধিঃ প্রোক্তঃ জর্বকার্যাফ- 
লপ্র্€ | জ্ঞাবতে গুরুবাক্যেন'ন 
বিদ্য। শান্সরকোটি ভিঃ1ঞ্কা। প্রাত 
শ্চন্ট্রো রবিঃ সাষণঘদি দৈবামন 
লভাত। বধ্যাভ্রাম্মধ্যরাত্রাঘা- 

গরত স্ত প্রবর্ততে ॥ দুরযুদ্ধে 
জধী চন্্রঃ মমীপেচ দিবাকরং। 
বহন ড্যা"গতঃ পাদে সর্বনিদ্ধিঃ 
প্রজাবতে ॥ ফাত্রারস্ডে বিবাহে 
চ প্রবেশে নগরাদিকে 1 গুভ- 

কার্যোযু সর্থেধু চন্রচারঃ প্রশ- 
স্যতে 1 জযন তিথি দিনেশঃ 

স্বীযতন্ত্বেন ফুক্ঞাঘ। দিবহতি ক- 

থঞ্চিৎ, দৈবহে [গেন পুন" । স 
জযতি রিপুনৈন্য* স্তত্তমাত্রস্ব- 
রেণ প্রভবতি নচ বিস্রঃ কেশব 
স্যাপি লোকে ফু জীবলক্ষ* 
জীবরম্টাণ হীবাজে পরিধাষ চ। 
জীবে। ব্রজতি ফো ঘৃদ্ধে জীবো 
জমতি মোনা] ভুদৌ জলে 



85১8 
রোদ স্বরোদ 

চ কর্তব্য” গঘন* শাস্তিকর্মসু। || প্রতিপক্ষপ্রারেভ্যঃ পূর্ণাঙ্গ যো 
বন্ৌ বাষৌ প্রদীপ্তে তু খে 
পুন ্নভবত্যপি! জীবেন শন্ত' 
বরীযাশ্ জীবেনৈব বিকাশযেণ্, 
| জীবেন গ্রদ্ষিগে শস্ত্রণ যুদ্ধে 
জষতি মর্বথা| আক্রম্য প্রাণ 
গবন" সমারোহেত বাহন” | 
সমৃত্তরেত্পদ* দত্বা সর্থকার্ষ্য- | 
ণি সাধযে্1 অপর্ণ শত্রুঘা-। 
মগ” পূর্ণ বা ব্ববল” যদ 1! জ- ৰ 
ক্লুতে গণুতত্বস্থো জযত্যেকো ব-। 
স্সন্ধরা”। বন্নাডী বহতে চাঙ্গে 
তপ্যা মেবাধিদেবতা। সন্মখাপি । 
দিশ। তেষ।” সর্থকার্ধফলপ্রদ! 
1 আদৌ ভুক্রিষতে দুদ প্লা ৃ 

দ্ধ" অমাচরে্। অর্থ। মুদ্রা 
রুতা যেন তেষা” দোদ্ধি ন সম্প- 
যঃ11 চক্দ্রগ্রবাহে হগ্যথ আধ্য- 

বাহে ভটাঃ সমায কত চ যুদ্ধাকা- 
মাঃ) সনীরণ ভ্তত্ববিদ। প্রধাতে। 
যা শুন্যতা স। প্রতিকূলদৃষ্টী ॥ 
ষদ্দিশ” বহতে বাবু ধূর্ব তদ্দি 
শি দাপষেত। জযত্যেব ন স 
নেহঃ শক্রোপি যদি বাগ্রতইঃ | 

. যত্র নাড্যাণ বহেদ্বাঘু সদস্তঃ 
প্রাণ মেব চ। আক্কষ্য গচ্ছেৎ 
কর্ণান্ত* জ্স্ত্যেব পুরনর* ॥] 

হভিরক্ষতি ! 'ন তস্য রিপুভিঃ 
শক্তি বলষ্ৈ রপি হন্যতে ॥! 
অঙ্গুষ্ঠ তজ্জনী বশ্যে পাদাুষ্ 
স্তথাধ্ধনি। যৃদ্ধকালে চ কর্তব্য” 
লক্ষযোদ্ধ। জযী ভবেৎ্ ॥ নি- 
শাকরে রবৌ চারে মধ্যে যস্য 
সমীরণ 1 'হ্থিতে। রক্ষে« দিগ- 
স্তানি জষাকাজ্জী নর সদ। 1) 
স্বাসপ্রবেশকালেষ দৃতে। জগ্গত 
বাঞ্চিত”। তদ্যার্থাঃ সিদ্ধি মাযা- 
ন্তিনিগংষ নৈব জন্দরি ॥ লা- 
ভাদীন)পি কর্ধ্যানি পুষ্টানি 
কীর্তিতান চ। জীবে বিশতি 
সিধ্যন্তি হানি নিঁসরণে ভবে, 
॥ নর দক্ষা হযবীযা চ জ্িষা" 
বাম। প্রশস্যতে । হস্তক" যুদ্ধকা- 
লে চ তি নাড্যম্ত যা গতিঃ] 
হকারস্য সকারস্য বিনা ভেদণ 
স্বরঃ কথ*। সোহ্* হণ্সপদে- 
নৈব জীবে। জপতি সর্বদা ] 
শন্যাঙ্্ৎ পূরিতৎ ক্বত্ব। জীবাজ* 
গোপষে্ যদি। জীবাহ্কে ঘাত 
মাপ্সোতি শুন্য” রক্ষতে সদা 

॥বামে বাপ্যথ বা দক্ষে যদি পু 
চ্ছতি পৃচ্ছকঃ ; তত্র ঘাতো ন 
জাযেত শূন্যে ঘাত* বিনির্দি- 
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শে) ভূতভ্বেনোদরে ঘাতঃপা- | 
দন্বানে ইস্থুন। ভবেও। উররঃস্থানে নেক 
হিতত্বেন করস্থানে চ বাষুনা, র 
1 শিরসি ব্যোমতত্বেন কত আ.. 
ঘাভনির্ণযঃ। এব" গঞ্চবিধো | 
যাতঃ স্বরশাস্ত্রে প্রকাশিতঃ 1! 
যুদ্ধকালে যদ চন্দ্রঃস্থাধী জ্যতি । 
নিশ্চিতণ"। যদা পবন 
বাদী বিজযতে তথা! জয মধ্যে । 
তু সন্দেহো৷ নাভীমধ্যে তু লক্ষ 
যে্। অ্রসুম়াযা" গতঃ প্রাণ 

৷ তেনাসৌ৷ জঘ মাগ্রোতি নাত্র 
কার্ধয। বিচারণা 1 যদ সংগ্রাম, 
কালে তুবাননাড্যা* সদ! বহে, 
স্থাধিনো বিজষ" বিন্দ্যাৎ রিপুৰ 
শ্যাদযোপি চ।1) যদি মত্গ্রাম 
কালে তু সুর্ষস্ত ব্যাবৃতো বহে 
1 তদ্/জযী জষ*বিন্দ্যাৎ্স দ্েব!- | 
সুর মানবাৎ্।। রণে হরতি "ক্রু 
স্থ" বামাবা" প্রবিশেমরঃ। স্থান, 
১৬ জয” নুর্ষ্যেণ 
ধাবতি 1 যোধদ্বযক্কতে প্রশ্মে 
পূর্ণস্য প্রথমে জযঃ। রিক্ত 
টৈৰ দ্বিতীযস্ত জষী ভবতি না: 
ন্যথা ॥ পূর্ণনাভীগতঃ পৃষ্ঠে 

 ভবেচ্চার স্তাদৃশ" যুদ্ধ মাশ্রযেৎ | 

| 

রোদ 

শন্যাক্গঞ্* তদগ্রতঃ11 শন্যস্থা- 
ক্ুতঃ শত্রু ম্ষিতে নাত্র স” 

শযঃ1 বামচারে সম" নাম যস্য 
ভল্য জযো ভবেৎ ॥ পুচ্ছকো দ- 
ক্ষিণে ভাগে বিজযী বিসমাক্ষরঃ 

| ষদ। পৃচ্ছতি চন্দ্রস্থ সদ সন্ধান 
মাদিশেৎ | পৃচ্ছেদ্যদা চ ু র্যস্থ 

স্তর! জানীহি বিগ্রহ”! পার্থিবে 
চ সমণযুদ্ধ* লিদ্ধি ভর্বতি বারুণে 
) বং যুদ্ধে জয স্তমা মৃত্যর্ব- 

স-] যৌচ নাভসে। নৈনিন্তিক প্র- 
মরে শত্রুসঙ্কটে 1 যস্যাপনাড্যাণ) মাদাদ্ব। যদ ন ভ্াযতে হনিলঃ 

1. প্রশ্মনকালে তদ] জর্ষযাৎ বন্দু" 

ঘত্রেন বুদ্ধিমান ; নিশ্চলা*ধা- 
৷ রণা” কৃত্বা পুষ্প* হস্তাৎ নিপাত- 
 যেৎ্া। পূর্ণাঙ্গ পুষ্পগতন" শুন্যে 
বা তত্যল” দে? তিষটমুপ- 
বশন্ বাগি প্রাণ মাক কর্ষষেমি- 

 জৎ| মনোভঙ্গ ম্গর্বাণঃ সর্বকা- 
ধ্যেঘু গুজতঃ। ন কালো বিবিধ 
ঘোর” ন শত্ত্রন চ পননগাঃ॥ ন 
শত্রু ব্যাধি চৌরাদ্যাঃ শন্যথ" 
নাশিতু, ক্ষমাঃ জীবেন স্থা স্কাপ 
যেদ্বাযূ* জীবেনারস্তযেৎ পুনঃ 
॥। জীবেন ক্রীভতে নিত্য" দ্যুত* 

জযতি সর্বদা । কথঞ্চিদ্ধিজধী 
যুদ্ধে স্বরজ্ঞান* বিনা নৃপঃ ॥ 



৭০১৬ 
রোদ 

হ্বরজ্ঞানবলাদগ্রে নিষ্ফল" কো 
টিধা ভবে । ইহলোকে পরন্ৈ 
বস্বরজ্ঞানী বলীসদ1 1) দশশ- 
তাযৃত” লক্ষ" দেশাধিগবলণ ্ক 
চিৎ শতব্রত্ স্ুরেন্্রাগা” বল" 
কোটগুণ" ভবেৎ্।! ওম্কারঃ 

*সর্ববর্ণনা" ব্রঙ্গাণ্ডে ভাস্করো 
যথা। মত্যলোকে তথা পুজাঃ 
স্বরজ্ঞানী পুমানপি॥! একাক্ষর-: 
প্রদাতার নাভীতেদনিবেরক*। 
পৃথব্যা" নাস্তি তগ্দব্য যদ্দন্বা 
চানৃণী ভবে 1%1 দেব্যুবাচ । 
পরস্পর* মনুষ্যাণা* যৃদ্ধে প্রো- 
ক্তে৷ জয থা! যমযুদ্ধে স- 
মৃঙ্পমে মনূষ্যাণা* কথ” জযঃ॥1 

ঈশ্বর উবাচ। ধ্যাষেদ্দেবপস্থিরে | 
জীবে জুকৃযাণ্ড জীবসঙ্গমে | 
ই্টপিদ্ধ ভর্বেভস্য মহালাভে। 
জযে৷ ভবে।। নিরাকারাৎ স.. 
মুত্পন্ন” সাকারণ সকল* জগদ্চ।। 
তৎ সাকার" নিরাকারে জ্ঞানে 
ভবতি তন্মব*॥ ইতি বুদ্ধপ্রক-. 
রণ” 111 শীদেব্যবাচ। নর" 
যুদ্ধ' যমযুদ্ধ” দ্বয* প্রোক্ত* মহে-: 

শ্বর! ইদানী* দেব দেখীনাৎ ব-. 
শীকরণক" বদ।। ঈশ্বর উবাচ? 
চন্দ্রণ স্ুর্ষোণ চাক্লুষ্য স্কাপষেজ্জী- 

স্বরোদ 
বমণ্ডতলে! আজন্ম বশগা বাম! 
কথিতে। হয" ভপোধনৈহ॥ জী- 
বেন গৃহৃতে ভীবে৷ জীবে জী- 
বস্য দীষতে | জীবস্থানে গতো 
জীবে। বালাজ বাস্তবশ্যক্কৎ 1 

| চন্দ্র" পিবতি জ্ধ্যেণ সুর্য্য* পিব- 

তি চক্ষতঃ । অন্যোন্যকালভা- 
বেন জীবেদাচক্দ তারক») এ- 
তজ্জানাতি ষো যোগী এত 
পঠতি নিত্যশঃ! অর্ধদুঃখ বিনি- 
্ুক্তে' লততে বাঞ্থিত" ফল"! 
সেফোক্কে বহতে নাড়ী তন্নাড়ী- 
বোধন” হর । করে বন্ধু সমৃদ্ধ 
জরণ” জযতে যুবা ॥ উভযোঃ 
হত্ভকণ ক্ুত্ব। নুখে শ্বাস" নিপী- 
যতে। নিশ্চল চদা নাড়ী দেব- 
কন্যাবশ" ক্রু 1 রা”... চ যাম- 
বেলাধাৎপ্রস্প্তে ক।মনীজনে | 
ব্হ্মবীজ” পিবেদবস্ত বালাজী।ব- 
হরে নরঃ।) ইতি দেবীবশ্যাগ্র- 
করণ] ঞ ॥ অষ্টাক্ষর" জপিত্বা 
ত তস্মিন কালে খতৌ। সতি £ 
তণ্ক্ষণ* দীযতে চন্দ্রো মোহ মা- 
যাতি কামিনী 1। শষনে ব! গ্রস- 
জে বাচুম্বনালিঙনে পিবা। যঃ 
স্র্েযণ পিবেশ্টন্দ্র" সভবেম্মকর- 
ধজঃ 1 শিব মালিজতে শক্ত্য। 
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এ্ঁসজে দক্ষিণেগি বা! তঙ্ক্ষগা- 1 
দ্দাপষেদ্বস্ত মোহযে কামিনী- 
শত” |! সপ্ত নব ত্রষ গঞ্চবারান্ 
সঙ্গাণস্ত অর্ধযগে ॥ চন্দ্র বি ত্য 
যটকুত্বা বশ্যা | ভবতি কানিনাঁ। 
সূর্য্য চন্দ্র সমাক্ষ্য র্গাক্রা- 
রর ৷ মহাপন্রে মুখ, 
পৃ! বার* বার মিদ“চরেছ | 
আঘা৭ রে পন্সন্য যাবনিদ্রা 
বশণগতা ৷ পশ্চাজ্জাগ্রিত বেল।- 

যা* চোষ্যতে গল চক্ষবী! অ 
নেন. বিধিন। কামী বশযেৎ স. 
কামিনী"! ইদ* ন বাচ্য মন্য- 
স্মিনিত্যাজ্ঞ৷ পরমেশ্বরি ॥ ইতি 
রতিত্্রীবশ্যপ্রকরণ ] 1 খু 
গর্তপ্রকরণ*। খতুকালভবা। নারী! 
পঞ্চমে হতি যা ভবে! জুর্ব্যা 
চন্দ্রমসে! ধেগে মেবনাৎ পুক্র 
সস্তবঃ 0 শখ্ববল্লী গবাণ দুগ্ধ, 
পৃথ্যাপো বহতে যদা। ভর্তু রে 
বদেদ্বাক্য" অর্ধ্য* দেহি ভ্রিভি 
বচঃ]] ঝতুন্নাত।পিবেক্সারী খভ, 
দীনঞ্চ যেজযে২! কপ লাবণ্য । 
সম্পনে। নব্রসিণ্হঃ পস্ুযতে 1 

সুযুম। ূর্ধ্যগন্ধেন, খত দান্ঞ্চ | 
যোজযে্! 3 নঃ পুনান 
যস্ত জাযতে ক্ূশবিগ্রহঃ]] বিষ 

সিসি ৭ স্পেস 
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মাঙ্কে দিব! রাত্রৌ বিষমাকে দি 
নাধপঃ | চন্দ্র নেত্রাগি তত্বেষু 

৷ বন্ধ্য। পুল মবাপ্ুযাৎ॥। রতার- 
স্তেরবঃ পুসাণ চরতান্ছে ভুধী- 
করঃ। অনেন ক্রমযোগেন নাদ- 
ভে দৈবদগতকঃ॥ রতারস্তে রৰিঃ 
পুপ্নাণজ্ত্িষাঞ্ৈব মুধাকরহ| উ- 
তযোঃ সঙ্গমে প্রান্তে বন্ধা। পুল 

৷ মবানুযাঞ্জ॥। চন্দ্রনাডী বহে 
' প্রশ্মে গর্তে কন্য। তদর। ভবে | 
সূর্য্য ভবেম্দা পুত্রে। শূন্যে 
তে নিহন্যতে! চন্দ্র স্রীপুরুষঃ 
সুর্য্যেষধ্য মার্গে নপুণ্সকই। গর্ত 
প্রশ্নে যদা দূতঃ তদ। পুরঃ প্রজী- 
যতে 1 গু যা" পুল্রী জলে পুত্র 
কন্যকা তু প্রভগ্জনে ৷ তেজস। 
গর্তগাতঃ স্যাৎ্ নভন্যপি নপু" 
সক” শন্যে শূন্য" যুগে যুগ্যা 
গর্তুপং স্তর 41 ত্রমে। চর্থ্য [ভাগে 

ক্ুতে পুজ শন্দ্রচারে তুকন্যকা॥ 
বিষুবে গউ পাতঃ স্যা্ভ বৰা 
কিন তন্ছে বিস্ত" বি 
নাতি কথিত" তত্র টনি 1 গ 

ধন” মার সর [ঃখী দি ্ 

শাখ্যাতো বৰ ৬ খেখাযৃক্তঃ 

গর্ুশ।বী স্বছজ'ৰ বৌ রে 
৫) ভ৭্)০ টার 5 1] 
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ধনবান্ সৌধ্যসণ্যুক্কো ভোগ- 
বান্ গর্তসণন্থতঃ | স্যান্নিত্যৎ 
বারুণে তত্ব ব্যোন্লি গর্ত" নিহ- 
ব্যতে ॥ মাহেযেষু সুতোৎ্পত্তি 
ধারণে দৃহিতা ভবে? শেষেষু 
গর্তুহানিঃ স্যাৎ জাতমাত্রস্য বা 
মৃতিঃ রবি মধ্যগত শ্চন্্র স্্দর 
মধ্যগতো রবিঃ। জ্ঞাতব্য" গুরুতঃ 

শীঘ" ন বিদ্যা শাস্মকোটিভিঃ 
। ইতি গর্তপ্রকরণ 1%1]) অথ 
সণ্ব্সরপ্রকরণণ। চৈত্রশুক্প্র 
ভিপদি প্রাত স্তব্রবিভেদতঃ ॥ প- 
শ্যেদ্বিক্ষণো যোগী দর্গিণে চো 
ভাষণে | চক্দ্রষ্যোদব বেলা যা 
বহমানোথ তত্ভভঃ ॥ পৃথিব্যাপ, 
স্তথা। বাধূঃ সভিক্ষণ সর্ঘনন্যজ”। 
| তেজে। ব্যোঘি ভষ* ঘোর" দু. 
ভিক্ষ" কালতত্বতঃ 1! এব* তত্ত্ব: 
ফলণজেয" বর্ষে মাসে দিনে তথা 
| গুথিব্যাদিক তত্তেন দিন মা-। 
ফা.ব্দ 9” ফলত শোভন্ঞ্চ তথ. 

দুষ্ট” ব্যোম মারুত বক্রিভিঃ 0. 
মধ্যমা তবতি ভরা দুক্টা চ সর্ধ, 

২. 

কর্মাযু। দেশভঙ্গ মহারোগ রলেশ। 
কষ্টাদি দুঃখদা | দেষ স্রান্তি। 
দিবসে স্বরভেদ" বিচারযে্ । 

সমঘগুসর্ফল"ণ জবালোকান।ৎ 

পাপী 

৪০১৮ 

তত্বচিন্তকঃ 1. সুভিক্ষ* রাষযু- 
দ্বিঃ স্যা্ড বহশস্য| বসুন্ধরা ? 
বহবৃষ্ঠি স্তথা সৌখ্য* পৃথ্বীতত্ব* 
বহেদঘদি ॥! অতিবৃষ্টিঃ সুতিক্ষণ 
স্যাদারোগ্যৎ সৌখ্য মেবচ1 বহু- 
শস্য তথা পৃথী জলতত্ব* বহে- 
দ্বদি || দুর্ভিক্ষ রাষ্টুঙ্গঃ স্যা- 
দ্রোগোৎ্পত্তিতস্ত দারুণ ৷ অল্পা- 
দন্পতর] বৃ্টি রগ্নিতত্্" বহেদ্যদি 
| উত্পাতোপদ্দরবা ভীতি রল্সবৃ- 
ফিঃ স্ত্া রীতষঃ। মেষসক্রাস্তি 
বেলাযা” বাুতত্ব" বহেদ্ঘদি ) 
উদার তাপ জ্বর! ভীতি রল্সা বৃ. 
ডিঃ ক্ষিতে। ভবেৎ্খ। মেষসণক্রা- 
স্তিবেলাযা" ব্যোষতত্ত* বহেদ্ঘ- 
দি]! তত্রাপি শন্যতা জ্ঞেষা শ- 
স্যাদীন।“জখম্য চ। পূর্ণে প্রবে- 
শনে শ্বাসে স্বস্বততেন সিদ্ধিদঃ 
॥সুর্ষো চন্দ্রেহন্যথ। ভূতে স"গ্র 
হঃ সর্থসিদ্ধিদঃ। বিষমে বহ্িত- 
ত্বগ্য জ্ঞামতে কেবল" নভঃ 1! 
তত্মর্ধাঘস্ত জংগ্রাহ্থ* দ্বিমাসে 
চ মহার্ঘত1 । স্বরজ্ঞান* শিবঃ 
পশ্যেলক্সীপতি তথা ভবে 1! 
একত্র শরীর" যস্য সুখ" তস্য 
সদ ভবে । নাভীত্রষ* বিজী- 
নাতি তত্তভ্ঞান" তখৈব চ | নৈৰ 
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তেন ভবেত্ুল্য* লক্ষকোটির- ূ 
সাযনণ। রবৌ সংক্রমণে নাডী 
গলাস্তে চ প্রবর্ততে॥ সলিলে 
বহ্িষোগেপি রৌরব* জগতীত- 
লে। ইতি সন্বসরফলণ | ঞ্চা। 
অথ রোগপ্রকরথণ। মহীত্বে 
রোগঞ্চ জলে চ জলমাতরঃ 1. 

রবৌ চারে তেজস্তত্ে বাধতে ৰ 
চশাকিনী॥ শুন্যতত্বেন রো. | 
শাশ্চ পিন্তদোষসমূদ্ভবঃ ৷ দান, 

পণ্য* বিজাতীনা" পিগুশ্রাদ্ধ'। 
বিদ্বীযতে || আদে। শূন্যগ্তপৃ- 
চ্ছে গশ্চাৎ, পূরণে | বিশেদ্ঘদি। ৰ 
ৃচ্ছিতে! ইপি গ্রুব জীবে য-: 
দর্খ, গরিপ্চ্ছতি ॥ চন্্স্ানে 

দ্বিতে! জীবঃ তর্ধাস্থানে চ পৃ 
চ্ছতি। তদ! প্রাণবিনির্ধম তা 
যদি বৈদ্যশতৈ বৃতিঃ॥। পি 
লাযাৎ স্থিতে। জীতে বা বামে দূত 
শ্চ গৃচ্ছতি। তাপি ম্িষতে যে 

নী যদি ভাতা: নহেম্রঃ॥ দক্ষি- 
ণেন বদ বাব ধাঃখ” রৌদ্রাক্ষরণ । 
বদেৎ। তদ] তি জীবোহসৌ । 
চন্দ্র মমফলণ ভবেৎ্ 1 জীবা- 
কারঞচ বা ধৃত্বা জীবাকার" বি-। 
লোকযন্। জীবস্থো৷ জীবিত” | 
পৃচ্ছেত্তম্মাজ্জীবস্তি তে গর" | | 

শশা শীত 

_ পপ তি 
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প্রশ্নে বাধঃ স্থিতো জীব সদা জী- 
বে! হি জীবতি। উর্ঘুচারগতো 
জীবে যাতি জীরো যমালষণ |! 
বিপরীতাক্ষর* প্রশ্নে রিক্তাষা* 
গৃচ্ছকে। যদি | বিপর্যযঞ্চ বি- 
ভে্রষ* বিষমস্কোদষে সতি | য- 
শ্মিন ভাগে চরে জীব স্তত্রস্থঃ 
পরিপৃচ্ছতি! তদা জীবতি জী- 
যোমৌ যদি রোগৈঃ প্রপীডিতঃ 
| বাতোদষে বাতকরঞ্চ তক্ষ্য* 
পিতোদযে পিত্তকরঞ্চ ভক্ষ্যণ ! 

শ্লেয়োদযে শ্লেক্মকরঞ্চ ভক্ষ্য" 
পুর্ণস গ্রভুক্তে প্রভবস্ত রোগাঃ 
|| একস্য ভূতস্য বিপর্য্যযেণ 
রোগাভিসু তি ভর্বতীহ পুণসা*! 
তযো দ্বযো বধু সুহৃদিপত্তিঃ 
গক্ষত্রযে ব্যত্যযতে! মৃতিঃ স্যা 

1 ইতি রোগজ্ঞানৎ ্জা। অথ 
কালজ্ঞান"। মাসাদৌ বৎসরা- 

| দৌ চ পক্ষাদৌ চ যথাক্রম* | 
কগয কাল পরীক্ষেত বাযূচার- 
বশাৎ সুধীঃ॥ পঞ্চভৃতাত্মক' 
দেহ” শশী ন্সেহেন সিঞ্চতি। র 

 ক্ষযে সুর্্যবাতেন তেন জীবঃ 

স্বিরো ভবে ॥ মারুত* বন্ধষি- 
স্ব তু সূর্য্য" বন্ধঘতে যদ্দি। অ- 

ত্যামাজ্জীবতে জীবঃ সূর্ধ্যকা- 
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লেপি বঞ্চতে 1) গগণাদবতে | 

চন্দ্রঃ কাযাপদ্মানি সিঞ্চতি। ক- 
ন্মযোগঃ সদাভ্যাসাৎ্ রমতে শ- 
শিনঃ গ্রবাৎ | শশাক্ক" বার 
যেড্রাত্রো দিব। বাধ্যে দিবাকরঃ 
| ইত্যত্যাসরতো যোগী ন যো. 
গ্বী নাত্র স্শযঃ]| দিবা ন পূজ- 
যে লিঙ্গ“ রাত্রৌ দেবী*ন পূজ, 
যে্। রহসি জ্ঞানজনক" পঞ্চ, 

সুত্রে সমন্থিত" 1 অহে রা"! 
যদৈকত্র বহতে যষ্য মারুতঃ ৷ 
তদী তস্য ভবেদাযুঃ সংপূর্ণণ বহু. 
সরছয"। অহেোর রাত্রদ্বয, যন্য। 

গিক্বলাধা* সদাগতেঃ। তগ্য বর্ষ । 

রোদ 

সূর্য্য] নৈব চ দৃশ্যতে ! মাষেন 
৷ দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভা. 
| যিত" | মূত্র" পুরীষ* বাযুশ্চ স- 
 মকাল" প্রজাযতে ৷ তদাসৌ চ- 
_লিতো জেযে। দশাহে ম্ষতে 
 ফ্রুব।। এব" চন্দ্রপ্রবাহঞ্চ সুখলা- 
ভজয সতথা। তুর্ধ্য চজ্জ প্রণাশে 
তু সদ্যো মৃত্যু ন সম্শষঃ ॥ অ- 
রত গ্রব শ্চৈব বিষে স্ত্রীণি 
পদানি চ। আযুহ্টঁন। নপশ্যস্তি 
চতর্থ* মাতৃম গুল”! অরুন্ধতী ভ- 
বেজ্জিন্বা গ্রুবে। নাসাগ্র : মুচ্যতে 
। ভরবে ম্মধ্যে বিষ্পদ" তারক" 
মাভ্দগল*]। নবঞ্চবঃ সপ্তনে। | 

ূ 

ঘযণজ্ঞেষ*জীবিত"তত্ববেদিভিঃ 
॥ ত্রিরাত্র' বহতে ষস্য বাধু রেক 
পুটে স্কিতঃ ৷ বত্সর" যাবদ 'ঃ 
স্যাৎ প্রবদস্তি মনীষিণঃ 1 রাত্রৌ 
চন্দ্র দিব। সর্ষে বহেদ্বন্য নি. 
রস্তর*। বিজানী বান্তস্য মৃত্যুঃ ; 

ব। পঞ্চতারা ভ্রিনামিক। ৷ জিহ্বা 
মেকদিন” প্রোক্ত" ম্ষতে মাস 

বে। দ্রবণ কোণ মক্ষোক্গুলী- 
ভ্যান্ত কিঞ্চিৎ পাড় লি নীক্ষযে€ 
যদ শদশাতত বিশ দ্দশাহেন 

জনে। মৃতঃ ॥ ইতি কালজ্ঞান" 

| 

বাণ সাত্যন্তরে সুধীঃ1] একাদি 
যোডশাহানি যদি ভানু নিরন্ত- 

র*। বহেদ্যপ্য চ বৈ মৃত্যুই শেষা, 
হেনচ মাসিকৈঃ সম্পূর্ণ বহ- 
তে সুর্য্য শক্দ্রম। নৈব দৃশ্যতে। 
গক্ষেণ জাযতে মৃত্যুঃকালভ্ঞানে: 
ন ভাষিত"॥ সম্পূর্ণ" বহতে চন্দ্রঃ 

|| শু 11 ইডা গঙ্গেতি বিজেযা 
পিঙ্গল] যমুনা নদী! মধ্যে সর- 

| স্বতী বিদ্যা প্রযাগাদি সমস্ততঃ 
|| আদে মাধন মাখ্যাত* সদ্যঃ 
প্রত্যযকারকণ?। বদ্ধপন্মীষনে। 

যোগী বন্ধষেদড়িযানক" | পু 
রকঃস্বস্তকশ্চৈৰ রেচকশ্চ তৃতী- 
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যকঃ। জ্ঞাতব্যো যোগিভি 9িঁত্যৎ 
দেহ সর্ণসদ্ধি হেতবে। পূরকঃ 
গরুতে পুষী ধা তুমামা" তখৈব 
চ। জন্তকঃ তস্তন' দর্যযাৎ জী- 

বরক্ষ। বিবর্ধীন"।॥ রেচকো। হ- 
রতে পাগপৎ হঈগর্যাদ্বেগপদ্র" ত্র 

জেু। পশ্চাৎ সণ্গ্রামবত্তিষ্ঠেৎ 
গদ্মে বন্ধে চ কারযেত্] জস্ত- 
যে সহজ* বাযু” যথা শক্ত্য 
গ্রযন্্রতঃ। রেচষে চন্তরমার্গেণ 
সূর্য্যেণ পুরযে ভুধীঃ |. চন্দ্র 
পিবতি স্তর্ধ্যশ্চ অর্ধ্ৎ গিবতি চ- 
জ্মাঃ। অন্যোনাকালভাবেন। 
জীবেদাচন্দ্রতারকণ) সী যাচ্ছে । 
বহতে নাড়ী তন্নভীরোধনণ। 
সরু! মুখবন্ধ মণুঞ্ধন বৈ বন”! 
জাঘতে যুব। ॥ মুখনাস। ক্ষিকর্ণা 
ন। মঙ্ুলীভি নিরোধষেৎ। 

ত্োদয মতি জেয মুখী 
৭ প্রযে ॥ তপ্য বগ” গ 

স্বাদে মগডল*লক্ষন ভি”) বো 
বা নরো লোকে সতশৃ। বেত্তি বা 

দ্রোপি যোগবিৎ ॥ নিরাশীর্নি 
ম্নলে। যোগী ন কিঞ্চিদণি চিত্ত 
যে । বাসন। ১ কুত্বা ক। 

ল"জযতি লীলঘা। । বিশ্বস্য বে 
শিক। 1 শক্তি নেত্র।ভ্যা* গরদূ 

স্বরেোদ 

শাতে! তত্রন্থ"তু মনো যস্য যা 
মমাত্র” ভবেদিহ || তন্যাৃত্বর্ঘ- 
তে নিত্য" ঘটিকা ত্রিপ্রমাণতঃ | 
শিবেনোক্ত" পুরাতন্ত্ সিদ্বস্য 
গুণগন্রণা! বদ্ধ গল্মামনস্তে। 
গুদগবনলষ” স “নিরুতোর্দু দু যু 
চ্টৈঃ প্রাণ" রন্ধে ত্তত্রষ জিত 
মনিল" প্রাণশক্ত্য। নিরুধ্য । এ- 

কীভুত, পপ টা 
্বরদ্ধেচ নীসব। নি্ক্ষপ্যাক 
মার্গে শিবচরণ রতা য রর তে 
কেপি ধন্যাঃ]1 1 এতজ্ানা- 

তি যে! যোগী এত পঠতি নি- 
তাশঃ ৷ সর্বদুঃখৈ ধিনিমক্তে। 
লভতে বাঞ্জিত' ফল”) স্বরজ্ঞা- 
ন* শিরো যসা লম্ীঃ করতলে 

ভবেও। এত শরীরে যম্য সুখ 
তন্য সদা ভবেৎ্॥ গ্রণবঃ অর্ধ" 
বেদানা” ত্রন্মাণ্ডে ভাঙ্করেো যথ। 

। নত্যলোকে তথা পৃজ্যঃ স্বর- 
জ্ঞানী পুনানগি || ন[ডীত্রয, 

বিজানাতি তন্ত্রহ্োন"তখৈব ১। 
| নৈর তেন ভবেভুন/" লক্ষকো।- 
| উরমাযন* | একা ক্র প্রদীতা- 

র" নাভীভেদনিবেদক"। গুথ- 
ব্য" নান্তি তাদ্দব্য" যাদ্বত্বা চা 

[নন ভবে ॥ স্বর স্তন" তথ! 
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যুদ্ধ" দেববশ্যৎ স্ত্িষ তথা! গ-]1 সম্শষঃ 1 জৈমিনি রুবাচ! ন- 
ভব রোগ কালাখ্য' নবপ্রক-| জ্বনাদীনি দিব্যানি রম্যাণি বি- 
রণান্বিত" ॥ এব" প্রবর্তিত" লো- : বিধানি চ। তত্রোদ্যানানি পু. 
কে সিদ্ধিদ" সিদ্ধযোগিভিঃ 21 খ্যানি অর্ককামগ্ডভানি চ॥! সর্ধ- 
আচন্দরর্ক" গুহী জীযাৎ পঠ-; কামকলৈ বুঁক্ষৈঃ শোভিতানি 
নাত সিদ্ধিরাযক"। জুস্তাসনে ; অমস্ততঃ 1 বিষানানি জুপিব্যা- 
গামাসীন নিজ। মাহার-মল্পকণ। | নি পরিভান্যগ্মরোগণৈঃ ॥ নল 
চন্তযে€ পরমাত্বান* যদ্ঘদেতব- ) ধঁত্রৈব বিচিত্রাণি কামগানি র- 
স্তবিষ্যতি ইতি শিবগোৌরীস” ॥ সানি চ। হরুথাদিত্য বর্ণানি মু. 
বাদে নবপ্রকরণান্বিতপবনবি-; জ্তীজালানস্তরাণি চ 1 চন্রমগুল 
জষ" নাম যরোদষণঅমাপ্ত1॥ ; শুভাণি হেমশয্যাগনানি চ । 

বর্গ» পু" দেবতান। মালযঃ)। সর্বকামসমূদ্ধাশ্চ সখ দুঃখ বিরত 
ততপর্যযাযত। স্বঃ২ নাকঃ৩। জিতাও॥ নরাঃ তক্কতিন স্তে তু 
ভিদিবঃও ত্রিদশালষঃ৫ সার: । বিচর্তি বথ সুখ] ন তত্র না- 

্ 

সস 

লোন ৬ দ্যোঃ৭ দে)৮ ত্রি। স্তিক। ষান্ত ন সেষা নাজিতে- 
রি ইত্াদর দন্দরঃ। ভ্িষাঃ। ন নৃষণ্পা ন গিশুনাঃ 
১, অকরোহঃ ১১ গেঃ১২ রম. কৃত ন চমানিনঃ। সত্যা সুপ 
2 ১৬ দের ১৪) ইতি; শ্িতাঃ শর। দযাবত ক্ষমাগরাঃ 
জটাধরঃ।। দেবলোকঃ১৫ স্ব ্  || যজ্বানো দানশীলাশ্চ তত্র 
পোক£১৬ উর্দলোকঃ১৭ সু |  গ্রচ্ছস্তিতে নরাঃ। নরোগোন 
খাধাঃ ১৮ সৌরিকঃ ১৯ শ. জর মৃত্যু ন শোকো। ন হিমাদ- 
ক্রভৃবম* ২০ দিবাঁন” ২১ 1] ষ বঃ।। ন তত্র ক্ষৎপিপাস!চ কম্য 
ইতি শবরদ্রাবতা01%)। | তস্য | গানি ঁদশ্যতে। এতে চান্যে ৮ 
গুণ দোষা যথ|1 বাহ রুবা- । বহে গুণাঃ সম্ভি চ ভূপতে 1 
চ। স্বর্গস্য মে গুণান্ জহি ূ 11 দোযা ভত্রৈব যে সন্ভি তান্ 
সাম্পত* দিজসভভন | এভৎ ) শৃণুষ চ সাম্পত”। গুভস্য কর্মণঃ 
দর্ঘ দিজশ্রে্ঠ কর্টিষযামি ন ; কত ফল*ভত্রৈৰ ভূজ্যতো।ন 

তে তহিকেরোাবিহ্র 
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ভবতি দুষ্ট! দীপ্তা" পরশ্রিষ 
সবপ্রাপ্তে কর্মণ। মন্তে সহসা প. 
তন, তথ।। ট য্ৎ. ক্রিংতে ব কর্ম | 

রি রাজনকনু ভূ িবুসৌ মতা 
| ইতি পাদ্ছে ভূখণ্ডে ৯* অধ্যা 
যঃ)) অন বকপ্রারাণে শি 
বে রুপাখ্যাননামাধ্যাযে হাথ 
+স্যে ১০৩1 ১০৪ অধ্যাযষোরগি 

দ্রষ্টব্য" 0 % 11 অপি চ জু 
নন্দ উবাচ শৃণ রাজন্ প্রব- 
ক্যাসি বিক্ো রদ্ভৃতকর্মণঃ 11 
বরাড়পন্য সন্্।ন মাখ্যান” ম 
হদভভূত"।| য বতী ভূঃ সনু্দি ] 
ষ্টা সসমৃদ্রাপ্রি কাননা। প্রতি | 

ভাত' মহারাজ কিরণৈ শ্ড্দর ও. 
বযোঃ 0. বিষচ্চ ভাবদুপরি বি. 
ভারপরিষিগুল” 1; গঞ্চবি্শতি 

কেোট্যস্ত ধোজনানাস্ত 
| নবতীন।” জহত্রাণি োজনা, 
নি নইপতে। ভূষে বর্ধাঞ্চ লো, 
কানা" সিদ্ধচারণ রক্ষলা"্॥। ষেচ 

তৎস্মৃত” 
এ 

সহ 

বিদ্যাধর। ষন্ষ রক্ষে। গন্ধ কিন্ন 
রাঃ ভূত গ্রেত পিশাচাশ্চ তে; 
যা" তত স্থান শীরিত"। ততে। 

১৯, 0 

স্বর্গ 

রান শ্হাবাহে। ভ্রযোদশসহ- 
স্ক* । 'যোজনানা" প্রবিস্তারৎ 
মগুল* তস্য কথ্যতে ॥ স্মরন 

৷ বৈর” পুরা প্রাপ্ত” য পর্থণি মহা" 
গ্রহঃ] গ্রাসায ধাবতি ক্রোধাৎ, 

1 পুষ্পবন্তৌ মহীপতে 1 তদৈৰ 
এর ভিসার 

বর্ততে ৷ উপরাণ' বদস্তোব' পু 
ণযক।লশ্চ কথ্যতে।! লন্দযোজ- 

নতো ভানু ভূমে রেষ ব্যবাস্কতঃ 
॥ ভানোঃ সকাশাদূপরি লক্ষে 
লক্ষ্যঃ ক্ষপাকরঃ। নক্ষত্রম গুলৎ 

চক্ট্রালক্ষযোজন যুচ্ছিত*। ন- 
ক্ষব্রমগ্ুলাৎ সৌম্য উপরিষ্টী- 
দ্দিলক্ষতঃ। বৃধাৎ শুক্রে। দ্বিল- 
ক্ষেত গুক্রান্তোষো ছ্বিলক্ষকে | 
২ ০1৮৭ স্টাচ্ গীষ্পতি ল 

কক্ষছষে 1 রা [জনে ?ছ- 

সেধঃ সোরি দেবপুরে ভিত ] 

শতাধুতবম্চ্ডাযণ সৌরেঃ সপ্ত 
খিমগুল" ॥ সপুর্ধিভ্যঃ সহসা 

ণা” শতাদুর্ধীণ ফ্রুবস্থিতিঃ] পা- 

নগম্য হি যৎ! কিঞ্চদস্ৃত্তি ধর- 
ণীতলে!; ভদভূলোক ইতি খ্যা- 
ত" শাকদীপাদি কানন*।। ভ- 
লোকাচ্চ ভুবর্লোকঃ সুর্য্যাবন্ধি 



৭০২৪ 
্বর্গ 

রুদীরিতঃ | . আদিত্যাদাফ্রুবৎ| 
রাজন স্বর্লোক £ কথ্যতে বুধৈঃ 1, 
মহর্লোকঃ ছিতে বর্দু মেককো। | 
টিপ্রমাণতঃ। কো] যে বর্ড 
মানে! জনে। ভু্ল(কতো নৃপ 0. 
উপরিষ্টাৎ ফিতে রক্টো। কোটবঃ 
সত্য মীরিত"। সত্যাদূপরি ট পা 
দষ্টো ষোজনানা” প্রমাণতঃ 
ভূর্লেকাৎ পরিসণ্খ্যাতঃ কি 
রঃ প্রভো। যত্রাস্তে ভাপ 
তিঃ সাক্ষাৎ সর্ধেষা যভষপ্রদঃ] 

ধা শৈবে। লোকঃ 
ষোডশকোটবঃ 1 তির্ধ্যগের ম. 
হারাজ কৈলাপাখ্যস্ত পর্বতঃ 0: 
পার্বত্য। সহিতঃ শস্ ধর্রান্তে স্ব. 
গণৈঁতঃ। ইতিপান্ে স্বগখণ্ডে। 
চর কবর্ণন” ৬ অধ্যাযঃ 
|%1। স্বর্গত্ববপ” কনম্মবিশেষেণ 
স্বর্থবিশেষগমনঞ্চ যথ। | অত 
উবাচ ।ন্বর্গস্থান* মহা।পুণ্যৎ প্রো- 
চ্যমান* নিবোধ মে। ভারতের 
তপুণ্যানা" দেবান। মপি চা রর ূ 
|| মধ্যে পৃথিব্য। মদ্রীন্দে। ভ ্বা-| 
নমেরু হিরণাষঃ। যোজনান ৫ র 
সহসাণি চতুরশীতিঃ সমুত্িতঃ] 
প্রবিষ্ঃ যোডশাধস্তাপ্বরণ্যা* ধ. 
রণীধরঃ। তাবৎ প্রমাণ পৃথিবী | 

সস্পস ২১ ৯ লা লী 

পিপি 

স্বর্গ 

পর্বতশ্চ সমস্ততঃ11 ত্য শুর্গ- 
ত্র" মূর্ঘি স্বর্গো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ 
৷ নানাদ্রম লতাকীর্ণ, নানার- 
ত্বোপশো ভিত" || মধ্যগণ পশ্চি- 

ম” পূর্ব" মেরোঃ শৃঙ্গ ণি ভ্রীণি বৈ 
। প্রধূতো শ্রিতমাত্র [ণি দ্বে শৃঙ্গে 
তস্য মধ্যতঃ11 মধ্যস্থ*স্ফ [টিক' 
শৃক্ত" বৈদূর্বর করকামযণ। ইন্দর- 
নীলময পুর্ব মাণিক্য" গশ্চি মূ" 
ক্মৃতণ || যোজনান। * সহসাণি 
নিধুত নি চতর্দশ । উচ্ছি তৎ মধ্য- 
গ” শৃঙ্গ" স্বর্গে যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ 
প্রযৃতা স্তরিতৎ ঠা মূ চ্চছিভী।- 
রুতি স্থিত”। গৃৰ গশ্চিম শজাথা, 
সকল" মধ্যমস্যচ চ1] ত্রিপিষ্টপে। 

নাকপৃ্টে। অপ্নরঃ শান্তি নির্ৃতী 
| আনন্দোথ প্রমোদশ্চ স্বর্গ 
শে চ মধামে ॥ খতশ্চ গৌ- 
কিক শৈচৈব উপশোভন মন্মথে।। 
আহ্রাদঃ ষর্গরাজন্চ স্ব্গাঃ শুঙ্গে 
তৃপশ্চিমে। নিম্মমো নিরহস্কারঃ 
সৌভাগ্য শ্চাতিনির্দলঃ। সৌখ্য- 
শ্চ নিরবৃতিশ্চৈৰ পুণ্যাহশ্চ তথ। 
দ্বিজ!ন্বর্গা শ্চৈতে দিজশ্রেষ্টপূ- 
বরশৃক্ষে সমর্থিতাঃ! একবিং শতি 
যে স্বর্গ। নিবিষ। মেরুমূর্দধনি 
গর] অহিতন। দানকর্ত রো যজ্ঞ 



স্বর্গ 
না" তপসা” তথা 1 তেষু তেষু।! 

বসম্তিম্ম জনাঃ ক্রোধবিবর্জিতাঃ 
|| জলপ্রবেশী চানন্দ* প্রমোদ" | 
বহ্িসাহসঃ। ভূপু গ্রপাতে সৌ- 
খ্ত্ত রণে চৈবাস্য নির্শমলঃ | অ. 
নশনে তু সম্বাসে মৃতো গচ্ছে 
লিবিউপ"। ক্রতৃাজী নাকপুষ্ঠ 
মগ্নিহোত্রীচ নির্বৃতি” ।) তডাগ 
কপকর্তা চ লভতে পৌষ্টিক"। 
দ্বিজ। সৌবর্ণদাধী সৌভাগ্য" 
লভেৎ স্বর্গ" মহাতপাঃ 1 শীত- 
কালে মহাবত্ি প্রস্বালষতি যো 
নরঃ। সর্বসত্বহিতার্থাষ স্বর্গ" 
চাপ্মরস" লভেৎ্ | হিরণ্য গে। 
প্রদানেন নিরহঙ্কার মাস [ 
ভূমিদানেন শুদ্ধেন লভতে * 

ভিক” পদ*]। রৌপ্যদানেন রে 
দেন ব্বর্গণ গচ্ছতি নিম্মল"। অ- 

শ্বদ'নেন পুণ্যাহ” কন্যাদানেশ 
বঙ্গলণ | দ্বিজেভ্য স্তপণ” কত 

৭৩২৫ 

| তহিতে রতঃ 1] 

স্বর্গ 

স্বর্গ ফাত্যপশোভন,।! দেকা- 

যতনকর্তা বৈ গুশ্যণপর স্তথা 
| তীর্থযাত্রাপর্শ্চৈব ব্বর্গরাজে 
মহীষতে 1. একামভোজটী যো 

, মরত্যো নক্তভোজী চ-নিত্যশঃ ॥ 
, উপবাণী ব্রিরাত্রা্যৈঃ শাস্তি্ব- 
গণ শুভ* লতেঙ ॥ সরিত্ক্সাধী 
জিতক্রে ক্রোধো ব্রহ্মচারী দৃণ্ব্রতঃ ॥ 
নির্মল" স্বর্গ মাপ্পোতি তথ ভূ 

বিদ্যাদানেন 
মেধাবী নিরহঙ্কার মাপুযাণ্ | 
যেন ষেন হি ভাবেন যদ্ঘদ্দান 

প্রযচ্ছতি ॥ তত্তৎ স্বর্গ মবাশ- 
তি যদ্বদিচ্ছতি মানবঃ 1 যস্ত 
সর্ধাণি দানানি ত্রাঙ্গণেভ্যঃ প্র- 
যচ্ছতি।! জঅপ্রাপ্য ন নিবর্তেত 
দিব” শান্ত মনামষ”। শূঙ্গন্ত প- 
শিম” যচ্চ ত্রক্ম। তত্র কিঃ স্বয* 
| পৃশঙ্তে স্ব" বিজ্ঞ মধ্যে চৈব 
শিবঃ স্থিতঃ ! কু? অতঃপরস্ত্ 

দক্বা বস্্রাণি ভক্তিতঃ | শ্বেত! বিপ্রেক্্র স্বর্গধান মিম* শৃণু 1 
লভতত স্বর্গ যত্র গন্ধান শোচতি ৃ  

।] কপলাতগ।গ্রহানেন পরাপ্ধে। ূ  
চান তে । গোবৃষপ্য প্রদা- 
তোল ছর্থণ অনাথ মশতি | মা 

যমাছা সরিহন্াধী ঠিলথেনু 
প্রদ স্তধ।। ছলেোপানহদ তাঁচ। 

বিমল” বিপুল* শুদ্ধ ুপর্যযপরি 
জর্পস্কত | গুথমে ত ফমারস্ত 

৮১৯৯ ১স্থিতাঃ 0 ভূতী- 
যেসিছ গদ্র্ব। রও /বিদ্য।ধরা 
দ্বিজ। পঞ্চম নাগরাজশ্চ ষ্ঠে 
তু বিনতাসুতঃ] সপ্তছে দব্য- 



পি 

স্বগ 

পিতরো ধর্মারাজ স্তথাফটমে। ন- | 
বদে ভূ তথ। দক্ষ আদিত্য দশ্খমে 
সাথ |) ভূলে কাচ্ছতমা হস 
মৃদ্ধুৎ চরতি ভাত্করহ যোভানা, 
নাতমহসে দে বিদ্প্টেন সসদধিতঃ 
| তিগ৭ পরিণাহেন কআধ্যবিশ্বপ্র- 

নাণতঃ 1 সোমপূর্য্যা" নিভাবধ]া, 

মধ্যাহে চার্যমা যদ] মহেন্দ্র 

তি [বত্যা* তত স্তডিষ্ঠতি ভাস্ক- 
1 মধ্যাত্রে দ্বনরাবত্যাণ যা ভ 

বতি ভস্করেঃ॥ তদ। সণ্যমঘনে ষা- 
ও তদোদ্য-স্তপ্রদৃশাতে ) মে- 
টে এপ রি দর্থল ভাতের” ষ 

[হত দ ধধাররথে তিষ্ঠন্: 
শা. শা চর ঠজান রাত ০ ০ ব লিলা মি ভি স্ততঃ। ৪ 

দ্িতঃ) অজাবকোগি শুক্রস্য 

তাৰ মানে বাবস্কিতঃ 11 লক্ষদ্বযে 
তুভৌমন্য স্িতে। দেবপুরোহি- 
তঃ।1 শৌরি ৬ স্চোর্দুৎ 

দ্বিলক্ষে তু ব্যবস্থিতঃ ॥ তম্মাণ 
শনৈশ্চরাদদ্ লক্ষে নপ্ত রম 
গুলৎ। সপ্তর্ধি মগলাদুদ মেক- 

্পসপস 

পে াাশিাীশিসীস্পিাঁি 

্ 

হ 

! 

| 

। 

1 

1? ভাব ন্পা 

৭০2৬ ৮ 

লক্ষে ফ্রবঃ ৮ || মেধীভূতঃ 
সমস্তস্য কো তিশ্চক্রস্য সত্তম 

ত বিগ্রেজ্দ উর্দু 

কিরণ রশ্মিভিঃ 1 কাজনণ্খ্যা" 
সিারিহা ঘ-ঃতি যুগে যুগে 
| জন ভগ স্তথা সত্য মেতার্লে।- 
কান্না || ন্গণে মুনি 
শাদুল বিশ ভবিদিগিতঃ । 
উধ গতৈ ধিঁজশরেঞ্ঠ রশ্মিভি 
সপতে রবি] অধোগতৈ সতত 

ভূর্লোক” দ্য ততে ? দীপ্রদীধি 
ম55। তর্ধ্যঃ ক রত 

ভ্রভৃবনস্য 51) ভজুবণ পরিদূ- 
শ্যেত মণ্ডল বাগুল” চরন্। দ্বি- 
গুণেন চ বিস্তীর্ণ” ভূতলাত্তৎ, 

৮ রী পা পাপ 0 

1 2৫৩ ভিঃ 7 তান 

গতিষ্ঠিত” | চি 
জাত ভবে ববোত৮ 8৫ গর তষ্টিতঃ 

ধর 

এজ ভূলে 1কঃ সৎ 

1 এব মেতলিভুবন* 
কাষে ব্যবস্থিতণ ০ 
স্বত্ব বিষ্দত্ত" শতক্র- 

চা 

যু নতি ঠিতঃ 

রী 

৮২ 

€তোঃ॥ লোকগালৈশ্চ সহিতে। 

লোক ন্ রক্ষতি ধর্মতঃ॥ বসন্ 
স্বর্গে মহাভাগ দেবেন্্রঃ স তু 
কীর্ভিতঃ1 অতোধস্ত দ্রিজশ্রে- 
ষ্ট পাতালন্ত স্ব” গ্রভ"। ন তন্ত্র 
তপতে সুর্য! ন রাত্রি নন নিশা- 
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স্বগ স্বগজি 
কর৪11 দিব্যৎকপ*সনাঙ্থায ত- | স্যাচ্ছুভকর্ম্ণঃ ॥ ইতি গারুডে 
পস্তে সতত" জনা 1 পাভতাল- | ১০৯ অধ্যায়ঃ 1111 ন্যাষমতে 
স্থাঃ দ্বিজগ্রে্ট দীপ্যমানাওস্বতে- 1 স্বর্গলক্ষণ” যথা | দৃঃখাস্তি- 
জস1 1 তর্লোকাত মাটি ্ত্বা দিবিশিফনসুখস্ব স্ব্গত্ব 
কোটমানে ব্যবস্থিতঃ! ততো। | তদেব স্বর্গপদশক্যতাবন্ছেদক 
যোজনমানেন ঠা নগুলে-। মিতি সিদ্ধাস্তঃ। আদিপদেন 
নতু!। জনলোকস্থিতে। বিপ্র প-।  অনস্তরদুঃখপ্রস্তভিশ্ত্ব ভিলা - 
গচমো। মুনিসেবিতঃ। তস্যো। [পরি যোপনীতত্বধোঃ পরিগ্রহঃ 1 অব 
তপোলোক শ্চতুর্ভিঃ কোটিভিঃ | তএব। যন্ন দৃ্খেন মণভিন্ন” ন 
রি || সত্যলোকোষ্টকোটী- চ গ্রস্ত মনভ্তর"! অভিলাষো- 
ভঃ সর্দেষ! মুপরি স্কিতঃ। অর্কে ; পনীত” য্ড ত জুখ” স্বঃপদা- 
জি ভের্ৰয। ভূবন ভুবনো- ৰ স্পদ* || ইতি স্বরাদিপদশভ্ভি- 

] 

ৃ 
পরি ॥ ত্রন্দলোকাদিক্চলোকো | গ্রাহকাধবাদোপি সণ্গচ্ছতে ? 
দ্বিগুণেন ব্যবস্থিতঃ ৮ বারাহে ইতি গদাধরভউ চ্ধুভবা- 
তস্য ম! ১৫ কথিত” লে।কচি- : দার্থঃ।] শব] কিঞ্চ। সন? প্রী- 
স্তকৈঃ 8 ততঃ পর” ছিজশ্রেষ্ঠ | তিকরঃ স্ব্গে। নরক স্তদ্ধিপর্য্য- 
কি ব্রঙ্গ। গণ; ষঃ। নরক স্বর্গ সঙ্গে বৈ পাপ 
গরতঃ সাক্ষাৎ নিল্লেপঃ পুরুষ: পুণে দ্বিজোভিমাঃ ) ইতি ভ্রহ্ধ- 
স্কিতঃ 1 য্মুপাসা বিমুচ্যেত ত- পুরাণে ১৯ অধ্যাষঃ 11 
পোত্ভান সম. মৃতঃ । ইতি তভে। স্বর্গগা সী ত্র স্ব্গননকর্তী ? 

সণস্থিতিঃ প্রোক্ত। ভুগোলস্য ম- ৷ যথা? রব বি হণদা ষেষে 
যান্ঘ। বত সন্যাগমা বেত্তি | চস্র্ষসহা নরাঃ! সর্স্য প্রিষ- 
সযাতি পরমা" গতিৎ। টা  ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্থগামিনঃ 
সি্হপুরাণে ৩” অংনাযঃ 0 1 ইতি কন্মলোচনঃ 1! 
গারিভাষিকত্র্গে। যথ।। রর | ৬ শ্রী মন্দাকিনী। ইতি 
নুকুল।ঃ প্রমদ। কপবত্যঃ স্বলঙ্ক- শব্দরত্বাবলী। 1) 

ভাঃ। বাসঃ প্র।না দপৃষ্ঠেষু ্র্গঃ /স্বর্ণজৎ্ ত্রি দ্বর্থজেত) স্বর্গ- 
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স্বগৌকা _.. স্ব্জিক্ষা 

শবদপূর্বক জিধাতোঃ কিপ্প্র- || হলাষুধঃ 1! 
ত্যযেম নিষ্পন্নঃ )! স্বর্গঃ তরি স্বগীর্ঘঃ। স্বর্গশিবাৎ 

্বর্গপতিঃ পু* ইন্দ্রঃ। ইতি হেম- ৰ বু প্রত্যযেন নিষ্পমঃ 1 
চন্্রঃ 1! স্বজ্জিকঃ পু সঙ্ভিকাক্ষারঃ ৷ 

স্বর্গঁলোকেশঃ পু শরীর! ইতি | ইতি রাজনির্ধন্টঃ1। যবক্ষারঃ 
 জটাধরঃ11 ইন্দ্রশ্চ 11 যথা! পাক্যঃ ক্ষারে। যবক্ষারে! 
বর্গবধূঃ স্ত্রী অগ্সরসঃ! ইতি ) ষাবশুকো যবাগ্রজঃ) স্বর্জ 

হেমচন্দ্রঃ ]! কোপি স্বৃতঃ ক্ষারঃ কাপোতঃ 
স্বর্গসরিতবরা স্ত্রী গঙ্গা! ইতি | স্ুখবর্চকঃ ॥ কথিতঃ স্বর্জিকা 

রাজনির্ধন্টঃ || ভেদে। বিশেষজৈ: সুবর্চিকা। | 
্বর্গাগগ! স্ত্রী গঙ্গা! ইতি হেম- | যবক্ষারে। লঘঃ জিগ্ধঃ সুস্তশ্যে। 

চক্দরঃ 1 বতিদীপনঃ | নিতন্তি শল” বা- 
৮৮ সুমেরুঃ। ইতি ) তাম শ্লেম্ম শ্বাস গলামষান। স্ব- 
্বর্গিরিং $ হেমচন্্রঃ 1 জিকান্সগুণা তস্মাৎ্ বিশ্ষে-« 
্বর্গবধূঃ স্ত্রী অগ্নরসঃ! ইতি / গুল্ম শূলহৎ || সুবর্চিকা স্ব- 

হেমচন্দ্রঃ 1] জিঁকাবৎ বোদ্বব্যা গুণতে জ- 
স্বগীর্ট পু" দেবত|। ইতি ব্রিকাণ্ড- 1 নৈঃ1 ইতি ভাবপ্রকাশঃ || 
শেষঃ॥ স্বর্গগামিনি ত্রি। তল- ] স্বজ্িকাঙ্ষারঃ পুশ সজ্জিক্ষারঃ। 
ক্ষণ” যথ।1 দষ। তৃতেষ্ স'বা- | সাচিক্ষারঃ ইতি- 'ষা। অন্য; 
দে! গরলোকণ প্রতি ক্রিষা গুণাঃ॥ যবক্ষারো। জযেদশঃ 
সত্য" পরহিতা চোক্তি ধেঁদপ্রা- |) শ্বাসান বাতি কফামযান। গুল 
মাণ্যদর্শন”॥ গুরু দেবর্ষ পূজা _ হৃদ্গ্রহনী পাণ্ড প্লীহানাহ গ- 
চ কেবল” সাধমঙ্গমঃ। সঙ) লামফান।। তস্মাদগ্সান্তর গুণঃ 
ক্রিষাভ্যসন” মৈত্রী স্বর্িণাণ | স্বর্ঞিকাক্ষার উচ্যতে! ইতি 
লক্ষণ* বিদূঃ ॥ ইতি গারুডে | রাজবলভঃ 1। 
২২৯ অধ্যাষঃ 0 স্বর্জিক্ষারং পু" স'জ্কাক্ষারঃ ! 

স্বগেঁকাও পৃ দেবতা! ইতি] তৎ্পর্যযাষঃ) স্বজ্জিকত ২ক্ষারঃ 
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৩ স্বজ্জী৪ সুখোজির্জকঃ ৫ সু 
বর্চিকঃ৬ স্ুবর্চিণ জুখবচ্্চাঃ 
৮1 অস্য গুণাঃ। গটুতব | ক-: 
দুবঃত্ব। তীক্ষস্থপ। বাত কফ; ূ 
তিনাশিত্ব"। গুল্সাধান ক্রমি । | 
ত্রণ জঠরদোধনাশিত্বঞ্চ। ইভি । ৰ 
রাজনির্স্টঃ ্ ূ 

্বর্জকাক্ষারঃ পু" সর্জরক্ষারঃ। 
সাচিক্ষার ইতি ভাষা! অস্য। 
গুণাঃ! যবক্ষারে। জধেদর্শঃ 
শ্বাসান্ বাত কফামযান্। গুল 
হৃদগ্রহ্ণী পাণু গ্রীহানাহ 
লামযান ॥ অস্মাদক্সাস্তরগুণঃ 
সর্ঞজিকাক্ষার উচ্যভে। ইতি 
রাজবল্লতঃ ॥ 

স্বজ্জর্ম পু* স্বজ্জিক্ষারঃ। ইতি 
রাজনিধন্টঃ | 
এ ক্লী জুবর্ণণ ধূ্তূরঃ। ইত্য-। 

রঃ) গৌরস্ুবর্শশাকণ। নাগ: ! 
৮ ইতিরাজনির্ধন্ঃ 11], ৰ 
স্বর্ণম্যোখ্গত্তি থা! একদা | 
সর্থদেবাশ্চ সমূষ্ত স্বগমণসদি ) | 
তত্রকত্বাচ নৃত্য গাযস্ত্যপ্পর- | 

সা" গণাঃ। বিলোক্য রস্তাৎ 
ম্মআোণী” সকামে বহি রেবচ 
৷ পপাত বীর্ধ্য" চচ্ছাদ লজ্জঘ। | 
বাসস। তথা || উত্তঙ্ে স্বর্ণপু- 

| 
ৰা 

ৰ 

শিশির 

সী ১ সি 

স্বর্ণ 
শ্চ বসত” ক্ষিত্ত্ব। ভলৎগাভঃ 
ক্ষণেন বর্ধযামাস স নুমেরু € 
ভূৰ হ | হিরথারেতম" বত 

প্রবদস্তি মশীষিণঃ 1 ইতি ন্গ- 

বৈবর্ভে টাুষন্ খণ্ডে ৩০ 

অধ্যাযঃ ॥ ভ্য গুথাঃ। সুবর্ণ" 
তিক্ত মধূর* কষায* গুরু জেখনৎ 
| দ্য" রনাযন* বল্য* চক্ষষ্যৎ 
কান্তি্ৎ গুটি 1 আয মেধ! 

১৭০ [খ্িশুছি দাত" 

| ক্ষবোন্মাদগদার্ভানাণ শমন 
পর অুট্যতে ॥ ৮ রাজবলঃ 

| ক] সুবর্ণস্য শোধন যারণ- 
বিধি বা! মারণাষ যোগ্য 

৮ রত পনর 
রী 

 স্বণ মাহ দাহে রশ্তত সিতৎ 

ছেদে নিকষে জন্কমপ্রভ”। তা- 
র গুব্লাঙিভ লিগ্ধৎ কোমল” 
গুরু হেন নু ।। সন্ধ উত্তম”! 

 তচ্ছেত* কঠিন” ক্ষণ বিবর্ণ" স 
মল" দল"। দাহে চ্ছেদে হসিত, 
শ্বেত কষে স্ফুট লঘ ত্যজেৎ্|। 
গর) অথ শোধনবিধিঃ। গভ- 
লীক্কুত পজাণি হেসে বোট প্র 
তাগযে্! নিধিঞ্েত্তপ্ত তপ্তানি 

তৈলে তক্রেচ কারঞ্জিকে ॥ গে 
মৃত্রে চ দলখানা” কষাষে তু 
তব! তিধ।1 এব হেয় পরে 
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স্বর্ণ 

ষাঞ্চ ধাতুনা* শোধন" ভবে )1 

ষ্] অথাশুগ্স্য সুবর্ণস্য দোষ 

মাহ । বল" সবীর্ষয' হরতে ন- 
াথা* রোগত্রজ" পোষতীহ, 
কাষে। অসৌখ্যকার্ষ্যে চ সা 
সুবর্ণ মশুদ্ধ মেতন্মরণঞ্চ নর্ধ্যা* 
1%1. অথ স্বর্ণমারণবিধিঃ || 
স্বর্ণপ্য দ্বিগুণ" কৃত মক্্েন সহ 
মর্র্যেৎ ৷ তদ্দেগালকসম” গন্ধ 
নিদধ্যাদধরোভ্তর* 1 স্বর্ণস্য 
অভিতনুক্কতগত্রস্য। গন্ধ" গন্ধ, | 

কর্ম | গোলকধট ততো রুদু। | 
সরাব দৃঢস'পুটে | ব্িশদবনো-। 
ণলৈ দদ্যাৎ পুটান্যেবশ্চতুর্দশ ূ 

|| নিরুখণ জাষতে ভস্ম গন্ধো 
দেবঃ পুনঃ পুনঃ 1 রস হাবত্র- ৰ 

দাটততিকমৃত্তিকযা | বনে 
পলঃ গোইট। ইতি লোকে 1) ূ 
নূরু” যত গুন রন জীবতি |], 

অথ'ন্যপ্রকারঃ! কাঞ্চনে গলি 
তে নাগ* ঘে।ডশংশেন নিঃক্ষি 

ৰ 
ূ 
| 
ণ 
| 
| 

শা শীশী্াািীটি 

পে! পুর্ণযিন্ধা তথাল্নেন ঘৃদটন। 
কত্ব। তুগোলক”) 'গোলকেন 
সম” গন্ধ" দত্বা চৈবাধরো্তর ). 
সরাবম*পুটে ধৃত্বা পুটে শপ, 
নোপলৈঃ॥ এব" সপ্তপুটে হে মূ. 
নিরুথ"ভস্ম জাযতে। অন্ন || 

জলী হু হস্ত 

স্র্ণ 
_পুর্ববনান্ধঃ প্রনাতব্যঃ পুনঃ পুনঃ 
_ম্কাঞ্চনারিরটৈ খ্থী। মৃত 
 হৃগন্ধযোঃ। কজ্জলী হেমপজ্া- 
পি লেপষেত সময] তযা |. কাধ 
নারিত্বচঃ কক্ছৈ মুরষাধূগ্ম" প্রকলস- 
যেও! ধৃত্ব। ত৭ সাপুটে গোল" 
মৃনুষ। সংপুটে চ তু ॥ নিধাষ 
সন্ষিরোধঞ্চ কৃত্বা সশোষ্য গো- 
লক! বহি"খরতর* ঈর্ষর্যাদে- 
'ব” দ্যা পুটভ্রষণ॥ নিরুখণ 
জাতে ভস্ম সর্থকর্মস্ যোজ- 
যেঙ। কাঞ্চন রপ্রফারেণ লা- 

কাঞ্চন" ॥ লাহ্রলী 
করিহারী |] সালা লাদুখী তথা হ- 

ন্যান্তথ। ₹ জন্ত ঘনঃশিলা। শিলা 
(নন্দুরযো। শ্চ্ দঘমযো। রকর্দগ্ধ- 

কৈ অপ্তধা ভাবনা” দ্যা 
চ্ছোযযেচ্চ পুনঃ অঃ তত্ত্ব 
গলিতে হেস্সি কন্কোয” দীফতে 
সমঃ।] পুন ধীমেদতিতরা* যথ! 

কক্ধে। বিলীষতে। এব" বেল।- 
ত্রয* দদ্যাৎ কন্ক* ছেনমৃতি ভ- 
বেৎ1%1 এব"মারিতস্য জুষ- 
ম্য গুথাঃ। সুবর্ণ" শীতল" বৃষ্যৎ 
বল্য" গুরু রসাযন”। স্বাদ তিক্ত- 
থ তুবর" পাকে চ স্বাদ পিচ্ছিল" 
॥ পবিত্র" বৃদ্হ্ণ, নেত্র" মেধা 



স্বর্ণকা 
স্মৃতি মতিপ্রপ্"। হৃদ্য মাযৃক্ষর' 
কাস্তি বাখিশুদ্ধি স্থিরত্বরূৎ 
বিষদঘষ ক্ষযোন্সাদ ত্রিদো ত্র 
শোষজিৎ্। বৃষ্য' কুষাষ কামু 
কাষ হিতণ11্। অসম্যক্মারিত" 
স্বর্ণ" বল” বীর্ষ্যঞ্চ নাশযেশ | 
করোতি রোগা নৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্য। 
দত্ত স্ততঃ! ইতি ভাবপ্রকাশঃ 
1 অন্যৎ, জুবর্ণশব্ে দ্রষ্টব্যণ1। 

স্বর্ণকণঃ পু" কণণুগ্ঠুলুঃ। ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ|। ভবর্ণকণা চ 1। 

স্বর্ণকণিকা স্ত্রী কনককণ।। যথ। 
। হর্ধত্যাঃ সরসি নান” পার্থ 
ত্যান্ত শরীরজাঃ। নিঃসৃতাঃ 
স্বণকনিকা স্তা বহত্তি জলৈ 
পিমাঃ1) ইতি কালকাপুরাণে 
৮২ অধ্যাষঃ 11 
রি 
1 সপ ৯? ১ £স্দি ৬৭ কত 

নত হাতা পতি ও 
হ্ | ৭:56 ও ৫৫১৭১ ৬০ 

৭০৩১ 
স্বর্ণকে 

সঃ) ততো বভূবুঃ পুল্রাশ্চ ন- 
_ বৈতে শিল্পকারিণঃ।॥ মালাকা- 

রঃ কর্মকারঃ শখ্বকারঃ জবিন্দ- 
কঃ1 জস্তভকারঃ কণ্সকারঃ ষড়ে- 
তে শিল্পিনা* বর!ঃ1 সুত্রধার 
শ্চত্রকরঃ ত্বর্ণকার অুখৈব চ ! 
গৃতিত। স্তে ব্রহ্মশাপাদযাজা। 

বর্ণসক্ষরাঃ॥ স্বর্ণকারঃ স্বর্ণটৌ- 
র্যা ত্রাঙ্গণানা" দ্বিজোভম ॥ 
বভ়ূব সদ্যঃ পভিতো ত্রন্মশাপে- 
ন কর্ণ] ইতি ত্রদ্ষবৈবর্তে 
ত্রঙ্গখণ্ডে ১০ অধ্যাষও 1] ক 1 
তস্য কর্মাবিপাকে। যথা । তৈজ- 
চৌর সৈলকীটে। সুর্ধি কাট 
ক্মিজন্মক” ভভে] ভবেত স্বর্ণ 
কারে। জন্মৈক* দুষ্উযানসঃ || 
ইতি ত্রন্মবৈবর্তে শ্ীকক্চজন্মখ- 
৩৮৫ অধ্যাষঃ 1! 

হেমন্রঃ।: € বর্ণমযশ)রে তরি | স্বর্ণকৎ পু” স্বর্ণকারঃ। ইতি শব্ব- 
স্ব্ণকারঃ "৮ জাতিবিশেষঃ 

দেকরা ইভ 
যঃ নাডী্বঘঃ ২ কজ।দ্ঃ ৩ 
রুঝসকারঃ৪। খত্যমরঃ | কণা, 
দঃ৫। ইতি তট্রীকাসারসুন্দরী 
1 হেমলঃ ৬1 ইতি জটাধরঃ |. 
তস্যো পতি থা ৷ বিশ্বকন্মা 

মালা |! 

ইভ ভাষা! ততপর্ধ্যা- [ন্বর্ণকেতকী জী হরিদ্রাবর্ণকেত, 
কীপুষ্পত। ভঙ্পর্যযাযঃ) হেম- 
কেতকী ২ কনকপ্রসবা ৩ হৈ- 
মী৪ ভিন্নরুহ! ৫ বিষ্টারুহ! ৩ 
্বর্ণপুষ্পী ৭ কামখজদলা ৮ ! 
অন্য। গুণাঃ । কেতকীন্রস্ুম্ণ 

চ শুদ্রাষণ* বীর্ধ্যাধান* চকার 0 বর” কেশদৌর্ন্ধানাশন*। হে- 



বর্ণচুডঃ 

্বর্ণজী 
মাভ" মদনোন্নাদবাহুল্যৎ মৌ. 
খ্যকারি চ।) তস্যাঃ স্তনোতি 
শিশিরও কটু পিস কফাপহঃ। 
রমাযনকরো বণ্যো! দেহদার্টয 
করঃ পরই। ॥ ইতি রাজনির্ধণ্ট?। 

স্বণ [গৈরিক" রী নদ | 
বর্ণকমাটী ইতি ভাষা? ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ রা ক 
গৈরিকভেদশব্ জঙ্টব্য* | 

5৩২ 

ণ 
র 

্বর্ণগ্রীবা স্ত্রী নাটকশৈলপূর্ব 
ভাগাৎ নিঃসৃতা নরীবিশেষঃ । 

স্বর্ণদী 
সোনাজীবই ইতি হিন্দীতাষা। 
তৎ্পর্ষযাযঃ। হেমাহ্ৰা ২ হেম- 

জীবস্তী ৩ তণগ্রন্থিঃ ৪ হিমা- 
শ্রধ1৫ স্বর্ণপর্ণী ৬ সুজীবন্তী ৭ 
স্বর্ণজীবা1৮ স্পর্ণিকা ৯ হেম- 
পুষ্পা ১০ স্বর্ণলন্তা ১১ হেমবললী 
১২ হেনলত। ১৩1 অস্যা গুণাঃ 

বৃষ্যত্বৎ] মধরত্বণ। চক্ষয্যত্ব* 
শিশিরত্ব"। বাভ পিভামু দাহ 
নাশিত্ব। বলবর্ধনত্বঞ্চ! ইতি 
রাজ রি ্ 

1 যথা। যা নিঃসৃতা। পূর্বভাগাৎ্। ন্ব্ণনী জী মন্দাকিনী! ইত্য- 

তক্মাপ্গিরিবরাৎ নদী; স্বর্ণত্রী ৰ [লী। 
বেতি বিখ্যাত স! গঙ্গামদৃশ্শী 
ফলে।; ইতি কালিকাপুরাণে 
৮২ অধ্যাষঃ || 

রি পক্ষিবিশে 

1 চাষঃ কীকীদিরিঃ 

হথ গীতমণ্ডকঃ। ই 
ধরঃ 11 

বর্ণজ নী রঙ্গ”! বুথ) বজ্ৎ 
ত্রপুঃ ্ র্ণজ না বনে সৃদ্ঙ্ 
রঙ্গে গুরুগজ গিচ্চাটে ] স্যাচ্চ- 
ব্রস”5১, তমরঞ্। নাগা” কং 

ও বি রি 

1 এটুডে 
০ 
তি 
নি 
আঁ ট।- কু 

স্তীর মালীনক মি“হলে অপ
ি||| 

ইতি হেনচন্দ্রঃ || 
্বর্জীবন্তী স্ত্রী বৃক্ষবিশেষঃ। 

মরঃ  বৃশ্িকালী। ইতি রাজ- 
নির্ঘপ্ঃ] মিতগঙ্গা। সা! তু 
কামাখযাবাঃ পূর্ঘভাগে দিক্কর- 
বাসিন্যাঃ প্রান্তে স্কিভা। যথা । 
নদ্যাঃ অর্ণখ্রিষাঃ গুর্ধ” নদী কা- 
মাহ্বয। ভথা। কামাখ- যাঃপু- 
ধতাথে নদী মোম:এনাজ্বযা | 
সোমামনাধাঃ পুর্বপ্যা, নদী 
নাসা বৃষেদকা | | ততঃ পূর্বে 
কামকপপাঠান্তে জগতা" প্র- 
সঃ) জণন্মাধ। মহামাষ। দেবী 
দিক্ষরবাসিনী। এত। যা কথি- 
তা নদ্রাঃ মকল। দক্ষিণম্বাঃ || 
তাস ন্নাত্ব। চ পীত্ব।চ স্বর্গলো- 
ক মবাগুষাৎ। প্রান্তে দিক্কর- 



5০৩৩ 
ববর্ণপু 

বাঞন্যাঃ সদা বহতি স্বর্ণদী ।! ৰ 
সিতগঙ্রান্ধব। লোকে সাক্ষাৎ 

গজাফলপ্রদা । সা ভূ্মিগীঠ | 
সণ্। তু দেবী দিক্করবাপিণী ॥ 
অন্তজ্ভলৈঃ গ্রাবযন্তী যাতি 
প্রত্যক্ষতা" জরৈঃ | দিতগন্গ। 
জলে স্বত্ব পৃ শান্ত” হরি 
বিধি”॥| ইস্ট 'ললিভকান্ত। 
খ্যা* পুন ধোন ন জাতে 
৷ ইতি কাটলকাপুরাণে ৮২. 
অধ্যাষঃ || 

সপ শপ পাপা পপ পাপ ৭ পাশপাশি শা শশী ক্পািসপীপীসে পপ 

৮৮০ 

্বর্দদীধিতিও গৃ” অসিত] ইতি! দি বোর্ষেন নংরাধিতো। হরিঃ। 
ব্রিক ও শেষঃ | | রই লিঃ সুবর্ণাদ্যৈঃ স ভবে 

তে ] ৃ রশ, ৯ বসির 

স্বর্ণদ্রুঃ পু আরগ্বব্ত। ইতি | জ্জন্ঘজমনি।। ইত পাদ্ধে ক্রি 
রাজনির্ধন্ট? 1) | যাযষোণ্াাগেঞ ত'ধায়ঃ ] বা- 

্ | সে 1 তবর্ণগক্ষঃ পু” গরুডঙ। ইতি | বলবঙ্ষঃ | ইত শবটক্দ্িক। || 
ভিক্কাতশযও 2. ্ণুষসা স্বী কল্দিকারিঃ।। ব- 

্বর্ণপদ্মা স্্রী কর্মছ্।। ইতিশব্দ 1 গুলী ॥ সাতিল। | ইত রাজ- 
রত্রাবলী 7 1 নির্ধন্টঃ | 
8 ঢ সী ৫৮৮ ্ ভাতা পরও ৪১০ ঠক পুশ টহ্ঞ। ইতি ।স্বর্ণপুষ্পী শ্রী আরগ্ধধঃ। ইতি 

/ শু 

হবাা,ল। 1] ৰ শাটার বণ-কতক্ষী & 

লিন, ক্রী মহাগারেবজ ইতি ত রঃ দন ৪ 1] 
ৃ ও | হল € রাকা চন 

।(ইতিনাজ.নর্ব-১: 1 | ব্শফলা স্ত্রী এ তিরস্ত। | ইত 

পপ পুত আরউতহ | চল্প | রাজন নর্ঘটঃ |) 
রঃ | রঃ 

ক ইত রাজন) চল্প- | বর্ণবণিক পু* বর্ণদন্করজ।তিবি- 
বস বি ঃপুজ ফল ক রা শেষঃ। গোনার:বনে ইতি ভা- 
মা চলার হু তার চ্ট- ]) যা তদ বর্মবিগাকে। যথা ॥ 

্বর্ণব 
যে কমল।গপতি"। স গচ্ছে্ 
পরম" ধাম বিযুক্তঃ সর্বপাত- 

কৈঃ11 যাবন্ত স্ব প এষ্প। দিী- 

যত চক্রগাণযে। তাবদ্ঘগম- 
হস স্ক'যতে বিঝুমন্দিরে 11 

মেরুতুল স্নবর্ণানি দত্ব। ভবতি 
যত্কলণ। একন হু ্্সপষ্পেণ 

দহ। ভবতি ত্ফল*।1। সুবর্ণ 
পুষ্গণ বিপ্রেন্দ্র সর্থদা কেশবপ্রি- 
যণ্।মাঘে মাসি 'বশধেণ পবি- 

ত্র" কেশবার্চনে । সবর্ঙ্গজুমৈ 



পণ৩ঃ 
্বর্ণম 

তৈলচৌর সতৈল্লকীটে। মূর্ঘি 
কীট স্রিজগ্মকণ! ততে ভবেৎ 
ত্বর্ণকারো৷ জম্মৈক * দুষ্টম। [নসঃ 

1 তমঃজণ্ডে বর্ষশতৎ স্থিত 

্বর্ণবণিক ভবে; 'জ্মৈক- 
গ্ দুত্াচারো জন্মৈক” করণো 
ভবে ॥ 'বিশ্বৈকলিপিকন্তা 
চতক্ষদাতৃ- শন" হরে! ক।- 

যস্থেনে দরস্ছেন মত দ্দাস* ন 
খাঃনিভ”]। তত্র নাক্তিহাপা তসা 

দন্ডভ বেদ কেবল ্ 

িগাজীনা আ 2তলে। | হাদষ" 
০৯৬: 

১ শংতষ সত্জনঃ কোপি 
কব নেতরৌ চতে। ইতি 

ত্রন্বৈবর্তেম্ত্ হিকজকখঞ্জে ৮৫ 

ভা্যামঃ 0 
্ ৫ 
“হদারঃ প* স্বণভূজরাজঃ || 
পনর জিন: ৫ ইভ রাজনির্ধন্টঃ॥ সুবর্ণস্কল- 
সৃষ্ট 1) 
্র্ট 

| তত্রোমাষাঃ রা 

পি শট ও শট স্পা পপেপ্ শী পপ পাপা পাপ 

শশী ্ীপীস্পেপপিস্পী শীট শিট শা ৮ শাশ্পপাশীপিীস্পাশিট ৮ শা সিশীশেসীসসসপ্প্পীপি স্পা শী শি শিস 

সপ সা এ লস হজ 

০. - শী শী শীস্ীপ্পীশপীস্ীসপী শি পিটিসি 

পপ সপ সপ ০৮৭ শসা শি 

শা শশা শি শশী শীশী্টািি্িশ্াশীশীশী পাটি শীতেশীশি্িি তীশীশীী তি 

টিটি ৩ রনির 

বস্তি জলৈঃ সহ ততঃ রর 
হানাস স্বর্ণত্ীঃ সর্থতে। হধিক। 
1 এভাজু চৈত্রনাসে ভু স্ব, 

স্বমর্ণ 
মর্ত্যো নরর্ধভ ক্ুষ্তপক্ষে চ 
তুর্দশ্যা*ত্রিকাল* যশ্চ মানবঃ 
॥ চির" শিবগৃহে স্থিত্বা শেষে 
ব্রহ্মগৃহৎ ব্রজে্। ভূমাববভূতঃ 
পন্চাৎ সার্বভৌম নৃপো ভ- 
বেঙ)। ইতি কালিকাপুরা ণে 
৮২ অধ্যাযঃ 1 

ব্র্ণমাক্ষিক* ক্লী স্বনামখ্যাতউ- 
পধাতৃঃ॥ তস্য নামানি গুণাশ্চ 
॥স্বর্ণমাক্ষিক্ক মাখাত তাপিঞ* 
মধুমাক্ষিকণ] তীক্ষ মাক্ষেক 
ধতৃশ্চ নথুধাতূপ্চ দ স্মৃতঃ 
কিঞ্চও কুবর্ণনাহিত্যাণ্, বর্ণবা 
ফিক মীিভ! উপধাতূঃ সুব- 
এঁন্য কিঞিছ স্বর্ণ (ণাত্বত" )। 
তথা চ কাঞ্চনাভাবে দ্ীধতে স্ব 
ঁনান্মিক*। কিন্ত তস্যান্কল্স- 
দ্ব কিক্ষদ্ধীন ৮ স্ততঃ 
ন কেবল হণ $৭। ৩ ঢস্তে স্বর্ণ 

মমকে 1 অঙ্যান্তরমা সং 
গু সড়ান্যেপি গুবাস্ততঃ 1 
ঞ0 জুবর্ষনাক্ষিক" স্বাদ তিক্ত 
বৃষ্য* রসায়ন” | চক্ষয্য* বৃত্তি- 
রুক ক গ)ু মেহ বিষোদ- 
র") অন্ঃ শোথণ ৪ ক 
ভ্রদোষ যপি নাশযেও 1 পু 

অশুদ্ধ সিএ 



৭০৩৫ : 
বর্ণ 

1 মন্দানলত্ব* বলহানি মৃগ্রা” || 
_বিধতস্তিতা* নেত্রগদ্দান সঙ্গ&- । স্ব 
মৃ। মালা” তখৈব ত্রবপূর্থিক।- | 
গু জর্ধযাদগুদ্ধ” খল মাক্ষিকঞচ 
1% 0 তদ্দে।ষশাভ্ত্যথ” শো- 
ধন যাহ; মাক্ষিকন্য ভ্রযো 
ভাগা ভাগৈক” বৈন্ধবস্য চ! 
মাত্ল্ক্ষদ্রবৈ 3াথ সর 

পেশী শিস 

ভ্রবৈঃ পচে |! চালযেল্লোহ- 
জে পাত্রে যাবৎ পাত্র" স্বুলো- 

হিত। ভবেভতস্ত সশুদ্ধি" স্ব 
র্মান্সিক দূ তি 1211 তন্মা- 

রণ” যথা জলখনা কষ।যেন 

ঘুর! তৈলেন ব। পুটে | তৈ. 
লেনৈবাজমৃ্রেণ ম্ঘিতে সবর্ণ- 

মাঞ্ষিকণ! || ইতি ভাবপ্রকা ন্] 
| ্বর্ণযুখা ত্ট 9৮১8 

তঙ্পর্থযাধঃ1 হরিনী২ পীতি 

বা ৩ ভেমগু ন্গি রর ৪1 ই(ত 

জট [থাঃ)। হৈম। ও 1 ইতি শ 

ূ 

পপ; 

হাঃ পপ শিস িিশীশা্ীশীিপিপেসপীশীশ পিপিপি ীীিটবীশীশী শী 

বরভ্রাবলী !। 
স্বর্ণলত। স্ত্রী জ্যে।তিম্মতী। ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ 1 
্ব্ণবর্ণা স্ত্রী হরিদ্র'! ইতিরাজ 

নির্ধন্টঃ | সুবর্ণসদৃশবর্ণযৃক্ে 
তরি) 
বিস্কলঃ পু* শ্যোথাকবৃক্ষঃ| স্বণবন্ধলঃ সুখ শো ণাকবৃক্ছঃ 

স্ব্ণক্ষী 
ইতি শব্দচন্দ্রিক। |] 

স্বর্ণবললী স্ত্রী লতাবিশেষঃ1 তণ 
পর্য্যাষঃ। রক্তফল।২ কাকাযূঃ 
৩ কাকবলী ৪1 অনা! গুগাঃ | 
শিরএপীডা ত্রিদোষন শিশ্ব”। দু 
দা তৃত্ঞ্চ। ইতি রাজনির্ধন্টচ 

স্বর্ণবন্দুঃ পু” বিঝ্ওঃ1 ইতি ত্রি- 
কাগুশেষঃ | সুবর্ণকণিক। চ 1 

স্বর্সেফালিকা জ্ী আরথ্ধধঃ | 
ইতি শব্দমাল1 ); পীতসেকা- 
লৈকা1চ 1 

স্বর্ণক্ষীরী জ্রী ওষধেবিশেষঃ 
তৎ্পর্যযাযঃ। পট্পর্ণ খে হৈম- 
বতী ৩ ভিমাবতী ৪1 ইত্যমরঃ 
॥ চত্বারি দ্বর্ণক্ষীর্ঘ7*। ইফ*পী- 
তক্ষীরা নাগজিহ্বিকাক।রা | 
হেমবর্ণণ পথ স্তস্যা হিমবজ্ভুি ম- 
জন্তবা। হন [গজিহ্বিকাকা- 

পন তল ব!।ণজে 'যধ মিতি 1! 

গটুনি নি? শ্রাণ পর্ণানি অআ- 

স্যঃ গটপর্ণ জঅ।তিরত ইতি 

ঈপ্। হিমবতি জাত। হৈমবতী 
ক! স্বর্ণমিব পীতত্বাৎ্ক্ষীর ম- 
স্যাঃ ন্বর্ণ্গীরী নদাদিঃ। হিমযু- 
ক্তোথ্পতিস্তানযোগাৎ হিনী- 

বতী মোত্স ঝপাদতু রিতি ব্তৃঃ 
নায্ন্স্তাথে ইতি দীর্ঘঃ। ইন 
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ঠ 

ূ ত্বার্দী 

ভরতঃ।:ঞ] অপি চ।ত্ব“কীরী 
১০ ৫ (৮ পউং 

স্বণদৃগ্ধা। স্বণান্বা রুকিণী তথ] 
। সুবর্ণ। হেমদৃদ্ধপী চ হেনক্ষীরী 
চকাঞ্চনী || দ্বর্ণক্ষীরী হিম 
তিক্ত। কলমি পিভভ কফাগহা। 1. 
ৃত্রকুচ্জাশ্মারী শোফ দাহ জ্বর 

স্বর্বেশ্যা 
যোগবিভাগা্ পত্ব”। পূর্বপদে 
সণ্ডাযা” পত্ব মিতি পরেষা* | 
প্রকরণে গিরি নদ্যাদীন। মুপ- 
সখখ্যান মিভি বাণত্ব* | ইতি 
মধুমাধবঃ1 স্বণদী দত্ত্যনক।- 
রবতীত্যেকে! ইতি ভরত 

হরাপর।॥ ই তিরাজনির্ধনঃ 1 স্বর্ভানবঃ পু* গোমেদকনণিঃ | 
বর্ণ পৃ আরগধঃ। ইতি | ইতিরাজনিরঘনটঃ | 

রাজনির্ধণ্টঃ 1 স্বর্ভান্তঃ পু" রাহঃ) ইত্যমরঃ 1 
্বর্ণারি ব্রী গন্ধক"। ইতি কেচিৎ : স্বর্তীন্তস্তদনঃ পু” ভূর্ধ্যঃ। ইতি 
স্বুলী স্ত্রী ক্ষশবিশেষঃ। তৎ- 1 পুরাণ! 

পর্যযাযঃ। হেমপুষ্পী ২ স্বর্ণপু-' হর্বাতঃ ত্রি মৃতঃ যথাযাজ 
্স]৩ অধজ1৪। আন্যা গুণাঃ | ব্যাগ ্রীদৃহিতর ২৪৮৭ 
1 কটুত্ব”। শীতত্ব। কথাধস্্1 | তরে ভর ভখা। তঙ্নুতে। 
ত্রগনাপহত্বঞ্চ । ইতি রাজনির্ধন্টঃ নব; শিষ্যঃ সত্ন্ধ- 

হ্র্ত ক গত্যাতস্কে। ইতিকবি- ; টার্ন] এষ।নভাবে গূর্বদ্য 
করক্রমঃ1| ভঙ্কে। দখেন জী- 1 হন গাগুভরো ভ্তর। ব্বর্বাতস্য 
বন”। ক স্বর্ভষতি জনে। গচ্ছ | হুপুভ্রসা হরবর্ধেষুষ বিধিঃ || 
তি দঃখেন জীবতি বেত্যর্থঃ 1 | ইতি দাযভাগঃ 
অসিদ্বর্ভ্] ইতি দুর্গাদাসঃ 1: স্বর্লোকঃ 

্বর্দ ও প্রীতি লিহোঃ । ইতি কৰি- | র্াধলী | 
কলদ্রমঃ|| প্রীতিঃ প্রীতিকরণ” । ন্বর্ধধূঃ স্ত্রী অগ্লরসঃ। ইতি হেম- 
নিট রমোপাদানণ। ও স্বর্দতে | চক্্রঃ11 স্বগািস্্রীমাত্রঞ্চ 1) 

বিবিধাস্বাদ" স্বাদতে চ রসাযন। স্বর্বাপী ভী গঙ্গ।। ইতি হেম- 
মিতি হলাযুধঃ। ইতি দুর্গাদাসঃ | চন্দ্র] 

্বর্নদী রী সগর্জা। ইত্যমরঃ ॥ ্বর্বেশ্য। স্ত্রী উর্বশ্যাদ্যগারসঃ! 
ঃস্র্গস্য নদী সবর্ণদী বর্ণ ইতি || ইত্যমরঃ | 

রি এ স্ল প্রঃ 1 

ও 

॥ ্ ২ ০ 7 

পু” ব্বর্গগ! ইতি শব 



স্বলীন চীন স্বব।যি 
ববর্বৈদেরী পু” -অশ্বিনীগ্ষমারৌ | || স্বন্্ঃ তরি অত্যন্গঃ ।যথা। নেহা, 

তৎপর্য্যাধঃ) অশ্বিনীস্ুতো ২7. ভিক্রমনাশো। হস্তি প্রত্যবাষে। 
নাসত্যো ৩ অশ্বিনৌ ৪ দসৌ ৫] নবিদ্যভে। স্ব মগ্যস্য ধর্ম ম্য 
আশ্বিনেযৌ ৬1 ইভ্যমরও ॥ 1 ভ্রাফতে মহতো৷ ভযাৎ।। ইতি 
দ্বিত্ববিশিষ্টত্বাদেকবচন।ভাবঃ। ভগবদ্রনীতাষা” ২ অধ্যাযঃ 
ইতি স্বামী। সর্বএতে নিত্য দ্বি-) স্বপ্নকেন্বরী পু* কোবিদারঃ ॥ 
বচনাত্তা একত্ব বিবক্ষাা এ ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
কবচনাস্তা অপি। যথ|। নাস: ; স্বল্পকেশী পু” ভূতকেশঃ। যথা 
ত্য শচৈব দসুশ্চ স্মৃতী দ্বৌ] ॥ গোলোনী স্বন্গকেশী চ ভ- 
নামতে হশ্বিনৌ ॥' ইতি মার্ক | তকেশশ্ টন | না শ 
গেষপুরাণ*! ইতি ভরতঃ ॥! ঝচন্দ্িক।]! গভ)নবথিশি 

স্বলীনঃ পু* দান্ববিশেষঃ! যথা । যে র |) 
। তা মাধাস্তীত্ত রোধাষ স্বলী ; স্বপ্পপল্রকঃ পু* গৌরশাকঃ। সতূ 
নো নাম দানবঃ। পার্বত" কপ ) মধুকভেদঃ1 যথা। গে ীরশাকে। 
মাস্থায বর্ষাণান্ত শতৈ দঁজাঃ : মধুলে। হন্যে। গিরিজঃ স্ব়প- 
|| ততো! তগীরথে। রাজ রাখ- জকঃ1 ইতি রন্্রনালা || 

| 
ূ 

ূ 
ূ ্  

যামাস কৌশিক”। জ তুউটঃ প্র-। স্বপ্পফল। তরী _গুষ।তেদ?1 তৎ 
দদে। নাগ* বাহন” ত* ভঙগীর- ; পর্যযাধঃ কছনদী ২ দ্বাজ্বনা- 
থঃ1) তমারুহাগমনত্র যত্র | শিনী ও গ্লীহশত্র ত্ুঃ ৪ বিষদ্ত্রী ৫ 
রুদ্ধ! ভগীরথী। তেন নাগেন । কক্ত্ত্রী ও অপরাজিতা ৭) অ- 
ত" দৈত্য" সর্ণবদার্্য নসঙ্গত”  স্যা। গুণাঃ। হগুষ। গুনতুল)।$ | 
॥শতধ] তানমাধাষ মূর্ধন্যৈ ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ 0 
রাবণে৷ গজহ। মহীতল* সম। ০ সী উদ অনুঢ। ব। 
পেদে সযাবন।গসাহ্বযণা। ত 7 পিতৃগৃছস্ত্িতা | তওগর্নাষঃ ॥ 
'্যান্ব্যাধটনাছিপ্রা অভুযাগপু চিরিন্টী ২1 ইত/মরঃ 1 ছে উ- 
র" বরণ। ইতি বহিপুরাণে গ | ঢাষা মনুঢাষ।* বা পিতৃগৃহস্থি- 
হ্গাবতরণনাসাধ্যাষঃ | তায”) পিতৃঙ্গলঙ্গে হাৎ চিন 

| 
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্ব্তি 
মেটতি গচ্ছতি চিরিন্টী ইট॥ 
গ্রতৌ অন্ মনীযাদিঃ। স্বরা- | 
সিন্যা" চিরিণ্টী স্যাত দ্বিভীষব-: 

স্বত্তিক 
| স্বাহাগ্রযে স্বধ। পিত্রে স্বস্তি 
ধাত্রে নমঃ সতে। ইতি মুদ্ধীবো- 
ধব্যাকরণ” || 

হি ভ্িষা মিতি রুদ্রঃ। চিরন্টী-। স্বস্তিকঃ পু" ক্লী আঢ্যানা*গুহ- 
তোকে স্বেষু জ্ঞাতিষ ব্তি 
হুবাসিনী গহাদিস্বাপ্িন। সু | 
থেন বসতি স্ুবাসিনীতি ড্রাবি-। 
ভাঃ। ইত্যদরটীকাষা” ভরভঃ & 
বা পু" আযা।। ইতি শব্দ ূ  

বলী।; নিজকারণে স্বীয়; 
চর 

ক্র] কী ভগনী। ইত যখরত 11 

দৃস্ক ৬ গত্যা। ইতি কাবকল্স- ৃ 
দ্রমঃ। ও সস্বতে। উতি দৃর্ঘ। 
দাদঃ |! ্ 

স্বস্তি ব্য আশীঃ || ক্ষেত 1. 
পুপ্যাদি। ইত্যমররঃ 1 আশী-। 
রাশশী্ব দঃ ক্ষেমণ শিরুপদ্রবঃ।। 
পুণ্যৎ গাপপ্রক্ষ লন; এষু।। 
'আদিন। মঙ্গলাদৌ। চ বস্তি 1; . 
টি অঙ্গলাশীর্বাদ পাপনির্ণে ূ 
৪ ভাগুরিঃ। ইতি. 
ভরতঃ | দানব্বীকারমন্্ঃ 11 
যথা। অনিতা [তিগৃহা স্ব. ূ  
স্তীত্যাত্তী সাবিব্রী" গঠিস্বা কা. 
মন্তুতি' পঠেৎ। ইতি শুদ্ধিতজ্ | 
/তদ্যোগে চতুর্থী ্যাৎু। যথ। ; 

1 

বিশেষঃ! ইত্যমরঃ)) তস্য ল- 
ফু” যখ।। স্বত্তিক" প্রাউমুখণ 
বসা দলিন্দ্যানু' গত ভবেঙ। 

তৎ্পাশ িনুগতো চানেট তৎ- 

পর্ধ্যস্তগতে। হপরঃ | ইতি ভ 

রতধ্তসাঃ |. অন্যদ্বাস্তশবন্দে 
দ্রষ্টব্য"! সিতাবরশাকঃ। ইতি 
রাজনির্ঘ্টঃ1 যোগাঙ্গামন- 
বিশ্েষঃ। তন লক্ষণ আমন; 

শব্দে ডহ্টব্য" | 
স্বাস্তুকঃ পপ মজলজরব্যৎ ) তলত 
হণুলটুণ নির্মিতত্রিকোণথাকারা- 

ধিবাস্ব্যৎ॥ চতুষ্পথঃ)1 গৃহ- 
ভেদঃ! ইতি মেদ্রিনী] পিযট- 
কবিকার£ঃ 1 রততাণকঃ? ইতি 
বিশ্বঃ॥ জিনানা” চতুর্বিগ্শতি- 
চিঙ্কান্তনভটিক্রবিশেষঃ 1 

যথা॥ বুষে। গজে। হশ্বঃ প্র 

বগঃ ক্রেঞ্চো হজ” স্বস্তিকঃ 
শশী! মকরঃ শ্রীবৎসঃ খজী 

মহিষঃ সুকর স্তথা || শ্েনে। 

বজ* মৃগ চ্ছাগৌ নন্দ্যাবর্তে। 
ঘটোপিচ। কর্ণ টক 



৭৩৯ 
স্বস্ভিব। স্বাচ্ছন্দ্য 

ল" শঙ্খঃ ফণী সি“হে। হহতি।"| পুথ্যাহবাচন* দৈবে ব্রাহ্মণস্য 
ধজাঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ| প্র) বিধীযতে। এতদেব নিরোস্কা- 
মোনকঃ। ইতি ব্রিকাগুশেষঃ ॥ | র” জর্যযাৎ ক্ষত্রিঘ বৈশ্যযোঃ 11 

স্বত্তিযুখঃ পুণ লেখঃ |] ব্রাহ্মণ | সোক্ক।রণ ব্রাহ্গণে বরষা নিরো।- 
॥ বন্দিনি ব্রি ইতি মেদিনী |) ক্কার* মহীপতৌ। উপাণশু চ 

স্বস্তিবাচন” ক্লরী মাঙ্গল্যকর্্মার ; তথা বৈশ্যে শূদ্রে স্বস্তি গ্রযো- 
স্তকালীনবন্ম্যমাণমন্ত্রোঙ্চারণ ; জধযেণ্।! ইত্যুদ্বাহত ভতগ]! 
পুর্বকতগুলবিকিরণণ। তন্মন্ত্রে। | অপিচ! নন্দ উবাচ। অলক্ষি- 
যথা অমুক কর্মাণি পুণ্যাহ্ণ : 4 তো হল্মিনহলি যাসকৈ রপি 
ভবস্তে। ক্রবস্ত ৷ ইত্যুক্তে পুণ্য: 1 গোত্রজে। দরু দ্বিজাতিস-স্কা- 
৪ বরাহ্ষণৈস্তি রুক্তে অু- র"স্ব'স্তবাচনপূর্বক" 1 ইতিশ্জ 

বর্মণিখদ্ধি” ভবন্তে। ক্রবন্ত |; ভাগবতে ১০ক্কন্ধে ৮ অধ্যাষঃ]। 
ততঃ খদ্ধ্যত। মিতি ত্রাহ্মণা স্ত্ি স্বনথঃ ত্রি নুস্থঃ! যথা । দুর্গে 

[81 এব স্বস্তি ভবস্তো ক্রব-: | স্মৃতা। হরি ভীতি মশেষজা স্তাঃ 

৷ ত্য স্বস্তি ইতি ব্রাহ্মণ । ত্বস্থৈঃ সমতা মতি মভীবশুভ!* 
ক্রি র্যুঃ। ততঃ! স্বস্তন ইক্রে। । দরদীসি। ইতি দেবীমাহাত্ম্য")! 
দ্প্রবা, ন্বস্তিনঃ পুষা বিশ্ববে নরীষঃ পু” ভাগিনেষহ ইত্য- 
21 স্বস্ভিন ্তাঙ্গে্। রিষ্টনে ৰ মরঃ 11 
নি স্বস্তিনে। বৃহস্পতি দদধাতু 1: স্বমীষা স্ত্রী ভাগিনেধী! স্বমীষ- 

| 

ইতি পঠিস্বা তঙ্লা নবিকিরে্। শব্দাৎ আপ্প্রত্যযেন নিশ্পনন। 

১৫ 

টি 

11211 গ্রামীণ যথা] ব্যাস | । সব স্বাগত" ক্রী জশখলগুস্খঃ 1 ইতি 

সং্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈ ভ্ক্ষণান। হারাবলী | আুখেনীগত” স্বে- 
স্ব্তিবাচযেত | ধর্ে কর্মা! এ. নাগতঞ্চ 0 

মাজল্যে স্রাম।ভূতদশনে 11: ্ বাকিকঃ পু” যার্দজিকঃ! ইতি 

ধন্মে কর্মাণ ই ইতি ষপ্তবীনির্দে-।  শব্দরত্ব। বলী।! 

শাহ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভব-। ৯৯৭ ক্লী দ্বচ্ছন্দস্যভাঁবঃ | 
ত্তোক্রর্ত্ত ইতিত্ যাও] যম্ঃ11 স্বচ্হন্দতা। স্চ্ছন্দশব 1৬ ক্ড্ 
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স্বাতী 
প্রত্যযেন নিষ্পন্ন* ॥ ] 

স্বাতন্ত্য* ব্রী স্বতগ্ত্রস্যভাবঃ 1 
যথা! পিতা রক্ষতি কৌমারে 
| রক্ষতি যৌবনে ॥ পু্রশ্চ : ৰ 
রর রক্ষে«্চ ন তরী স্বাতন্থ্য ম. | 

রর 

| 
ৃ 

হুঁতি॥ ইভ্যদ্বাহতত্ব"]। মৌদা- 
যিকে সদ স্ত্রীণা” স্বাতন্তর্যৎ প 

রিকীর্ভিত*। ইতি দাযতভ্ঞ্চ 1 
স্বাতিঃ স্ত্রী ূ্বপনরীবিশ্ষে। 

যথা? স'জ্ঞা তু ষম কালিন্দী 
রেবন্ত মনুদসুন্ুঃ। ভ্রপরেণ শা! 
হাবীর্য্যা স্বতিঃ সর্ম্যা বর্চলা ৷ 
|| সরে দ্যুমিধী ত্বাধী প্রিষে : 
চৈতে বিবস্বতঃ ৷ ইতি ব্রিকাণড 
শেষঃ।॥ খনঃ1 ইতি ধরণিঃ 11 

ই স্ী অশ্বিন্যাদি সপ্ত- 
স্বাতী )বি"্শতিনক্ষত্রা স্তগতগথ্ণ 

দশনক্ষত্র“!। ইত্যমরঃ |) হ্ত্তা 

স্বাতী শ্রবণ অক্রীবে। ইতি! 
তিথ্যাদিতন্ত্"।, সচজন্কুনস 
দুশারুণতরৈকতারকঃ1 অস্য।-. ৃ  
ধিদেবতা গ বনঃ। যথা) অন্ধ 
মরুণতরৈকতারকে বাধতে 
ন্ুদতি মৌলি মাগতে। শাষ-, 
কাম্বরচরাচলাঃ কলা শ্চঞ্চল।- 
ক্ষি জগদুমৃগোদযাৎ | দণ৩ | 
১৫1 ইতি কালিদ।সরুতরাত্রি-; 

৯ ০ সস পল 25557 ৬. শি িিপিস্পিস্প পিস কপ পিপি ২ পা পপস্পা্পা? াস্াস্পাগ পপাস্পাটি শী ০ 

স্বাদন" 

স্বাদূ 

লগ্ননিকপকগ্রস্থঃ 1 তস্য বগৎ 
বিদ্রম প্রবালসদূশ্শ"। ইতি মু- 
হ্র্তচিস্তামণিঃ পচ তত্রজা- 
তফল”। কন্দপবূগপ্রভষ। সমে- 
তঃ কান্তাজনপ্রীতি রতিপ্রমন্নঃ 
। স্বাতিঃ প্রসুতো যদি নিত্য" 
স্যাত্ুমহামতিঃ প্রাগুবিভূতি- 
যোগঃ11 ইতি কোষ্ীপ্রদীপঃ 11 

ব্বাদ ৬ প্রীতি লিহোঃ। ইতি 
কবিকল্পদ্রমঃ 1 দত্ত্যাদিঃ 1 
বা তিকরণ*। লিটু র- 
সাপাদান”। ও অপা* হি তৃ- 

রঃ যনবারিধারা স্বাদুঃ জগ 
ন্বিঃ স্বদতে তুযারা। ইতি গ্রী- 
হর্ষঃ। ত্বর্দতে বিবিধা স্বাদ" স্ব।- 
দতে চ রসাযন”। ইতি হ 
যুঃ] ইতি র্গা [দাসঃ |] 

স্বাদঃ পু” রসগ্রহণ* ॥ প্রীতি- 
করণ”! ইতি স্ব'বাতে। রল্ 
প্রত্যযেন নিম্পন্নঃ | 

ক্লী প্রীতিকরণ*। রম- 
গ্রহণ। স্বাদধাতে। রনট প্রত্য- 
লা 1 

১ তরে অ্ীতঃ1 আস্বাদি- 

তঃ। উচিত! ক্তপ্র- 
ত্যযেন নিষ্পন্নঃ 1 

স্ব দু পু মধুররপঃ। যথা । 



স্বাদৃখ 
মধ্রস্ত রবজোঠ্ে গুলযঃ 8 
াঁধুকঃ | ইতি হেমন্ত 
গুঁডঃ | যথা! গেলস স্যাৎ 
গুড স্বাদ হ তত্রিকাগুশেষঃ 

| জীবকে বিঃ | । ষথা। তম্বা 
ক্ষে। মধুর? খদুঃ প্রাথক শ্চির 
জীবকঃ। ইতিজটাবর || লু 
গন্ধিপ্রব্যভেদঃ। তৎপর্যযাযঃ] 

অগ্ুরুসারঃ২ রা ৩ গন্ধ 
ঘুঃজ৪1 অস্য গু৭/1 কটস্। 
কষাযন্্”। উচ্চন্ব"। সধমামে।, 
দত্ব"। বাতনাশিত্বঞ্চ। ইতি রা. 
জনির্ধপ্টঃ | 

দঃ ভ্রী ড্রাক্ষ।। ইতি ্ বদ্বী 
একটীকাযাণ ভরত) | 
বা তরি ইউটঃ। মনোজ | 

[ধরঃ। ঘি?! ইত্যমর দে 
দিনো | 

স্বামুবস্টকঃ রং ৪ 
বিক 

“ট কবুক্ষঃ | ইতি রা জনি 
'্বকন্দা ভ্রী বিদারী। ইত 

রাজনির্ধন্টঃ || 
বাদূক। ভ্রী নাগদন্তী। ইতি 
মারা | 

টব এরম কন 

পা 2 2 ্বাদগন্ধ। রঃ উশিন্ষস্বাপ্তঃ 1 

ৃ্ রি রি ন্লিলিত ২৬০ পাল বা । ই স্িক!। ইত্তি 

নির? ী 2 স্বাদগগ শী গিগুখন্তা সী | 
০ টানি জাত 

ইভ রাজনির্ঘকঃ |] 
৬ 2 ই চি 

বাদপুজ্গ5 গণ কটা? ছাত 
০১ ্* ১. উ 

রি রে 
ভাব 11 

৮ টি 2১ ০ ১ নত দন” পা বদদাফলণ। ইত 

- এ 

এ সা টা 8] 5 

2 

দত 1 এ িিউি টি 

রহ 

আল নপছি সা 

না 

হ 

এ ৯৯9 

টি] 
৮১! 

প্ঞীপ 

পারা রিতা 4৮5 পত্র 7 ৯7 ও বাামত্চা। 4] 155প1লৃঃ় | 
বিডি (স্ ্ ০৯ 

হত জ৮।ধ45)1 
মহ 
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নি. চির্ানিরাদর ৩, 
রঃ আন তককনিা হও 

ূ 7 
| শকারনাবলো] মদ হও 
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৭9 
হুধি্ 

রাজনির্ধণ্টঃ 1 দ্রাক্ষা 1-ইতি 

কেচি্ || 

৬3 স্ত্রী বিদারী! ইতি| 
[জনির্ধন্টঃ ৷ | 

লী সৈ্ষবলবণ” | 
[মুজলবণণ বা। ইতি কেচিওা| 

্বাদ্শ্নঃ পু* দাডিনবৃক্ষঃ। ইতি 

ভ্রিকাগুশেষঃ )| ূ 

স্বাদী স্ত্রী ড্রাক্ষ। ইত্যমরঃ; ্ 
স্বাধি্ঠান” ক ষটচক্তাস্তরগত- 

কিট । তন লিঙ্গনূলস্থ- 
_বাদিলান্তবর্দবন্তহীররুসমপ্র- ৃ 
ভষড্দলপদ্ম”! অত্র শিবা্ী, 
বর্তেতে। যথা! ষভদলে বৈ- | 

দ্যতনিভে স্বাধিষ্ঠানে হনল- | 
স্বিষ। বভমৈ ধরলৈ ধক্েব-। 
পৈঃ ষড়িশ্চ সুত্রত। অপিচ।! 
স্বাপিষ্টানাথ্য চক্রে তু সবিন্দুৎ | 
রাকিণী” তথা! -বাদিলাস্তণ প্র :. 
বিনাস্য নাতৌ তু মণিপুরকে 1 

| 
| 

টি 

রঙ 

7 
5 

১] ৃ ূ 

ইতি তন্ত্রসারচ | অন্যচ্চ। সি-. 

রা নুরপ্ররুচির,রুণপন্ম মন্যৎ 

সে নুয়মধাঘাটিত, ধজমূলদে- | 
শে। অঙগচ্ছদৈঃ পরিবৃত" তডি | ন 
তাভবর্পৈ তাদৈযঃ সবিন্দলসি-। 
তৈম্চ পুরন্দ্রার্গৈ, 1] তস্যাস্ত 

রে অবিলস্দ্বিষদপ্রকাশ মস্তো 

ৃ 

৪২, 
স্বাধীন 

জ মণ্ডল মথে বরুণস্য তথ্য 1 
অর্েন্বগলনিভ' শরদিন্ু- 
ভ* বঙ্কারবীজ মমল* মকরা- 
ধিকঢ*।। তস্যাক্কদেশল নিতো 
(হরি রেব-পাষামীলপ্রকাশ কু- 
.চিরশ্রিষ ফাদধানঃ1 পীতাস্থরঃ 
প্রথমযৌবনগর্থধারী :শ্রীবস 
কৌস্তভথরো ধৃতবেদবাস্থঃ 11 
নম ভাতি সতত" খলু রাকি- 
ণী সা নীল স্বজারুচিমহোদর 
'কান্তিশোভা ৮ লান যুধোদ্য- 
তকরৈ লর্লভাঙগলম্থ্ী দিঁবণ- 
বরাভরণভুষিতমন্তচিন্তা 1) স্ব 
ব্ষ্ঠানাখ্য মেতৎ সরমসিজ মঙ্ষ- 
ল”চিন্তযে দ্ঘ! মুশান্দ্র স্তস্যাহ- 
'ক্কারদোযাদিকমকলরিপুত ক্ষী- 
হতে ভতক্ষণেন। ঘোশীশঃ সৌ- 
পি মোভাক্ভুততিমিরচ:ষ ভানু- 

তুলা প্রকাশো গা? ৮775 পটদৈ)ঃ 

প্রবন্ধে বিরচয ত ুধাকাব্যস- 
ন্দেঃহলক্মী* 1 ইতি ূ র্ণ। [নন্দ- 
গিরিক্তষটচত্রক্রমঃ 

ৰ স্বাধীন: ত্রি স্বতন্ত্রঃ! অপরাধী- 
১ ॥ যথা! স্বাধীনবৃত্তেঃ সা- 

ফল্য" ন পরাধীনবৃত্তিতা । যে 
পরাধীনকর্দ্দাণো জীবস্তোপি 
চ তেমৃত্তাঃ॥ ইতি গারুভে ১১৫ 



₹*১৩ 
স্বাধীন 

অধ্যাষঃ 1 
স্বাধীনপতিকা স্ত্রী নাধিকাবি- 

গেষঃ1 তস্যা লক্ষণ যথা ৷ 
স্বাধীনঃ পতি ধস্যাঃ সা স্বাধী- 
নগতিক। ৮ সদাজ্ঞাকরপ্রিষ- 
তমা! অস্য। শ্চেষ্ট। বনবিহা- 
রাদি মদনোৎ্মবদর্শন” মদাহ- 
ফ্কারমনোরথাবাপ্তিপ্রভৃতযঃ 
সাপঞ্চবিধা। মৃদ্ধ। মধ্যা প্রো. 
ঢ। গরকীযা সাঙ্গান্যা চেতি | 
মুগ্ধ স্বাধীনপতিকা যথা! ম. 
ধ্যেনেো রুশিম। স্তনে ন গরিম। 
দেহে নবা কাস্তিমা আোণেৌম 
প্রথিযা গতোৌ নজডিম। নেত্রে 
নব] বন্রিমা। লাস্যে নি 
মান বাচি পটিমা হান্যে নঘা 

স্কীতিম! প্রাণেশন্য তথাপি 
মজ্জতি মনে! ময্যেব কি" কা 

রগ” 1:51] মধ্য স্বাধীনপতিক্ক। 
যথা । যদি ঘৃতিমহোৎ্সবে 
নকারো তে করেখ নীবি- 
থারণ মি প্রযসাথ পতি রেষ 
পার্খদেশ- তদপি.ন মুঞ্চতি; 
চেৎ কিমণচরামি | ২11 প্রোৌডা 
'স্বাধীনপতিকা ঘথা। বক্তুস্যা 
ধরপলবস্য বচসে। হাস্যস্য লা- 
'স্যক্স্য.র। ধন্যান। মরবিন্দজন্দ- 

পোপ তি পপি পাপা ৮ পাপ পাপ হাহ পাপা 

উস নস পসরা পর. সপ... পপ. সী পাপী পপ পপ. পাপ 

প্রুযচ্ছতি যুব ম 

স্বাধীন 
রদুশা" কান্ত স্তনোতি স্তৃতি*! 
স্বপ্নেনাপি ন গচ্ছতি শ্রুতিপ- 
থ* চেতঃপথণ হূক্পথণ কাপ্য- 
ন্যা দযিতস্য মে সখি কথ” ত- 
স্যাস্ত ভেদগ্রহঃ 1৩1 পর- 
কীযা স্বাধীনপতিকা যথা 1 
স্বীযাঃ সন্তি গৃহে সরোরুঘদৃ- 
শে যাসা" বিলাপক্ষণ” কাক্ষী 
হগুল হেমকক্কণ ঝণত্কারো ন 
বিআাম্যতি। কে। হেতুঃ সখি 
কাননে পুরপথে সৌধে ্ন সথী- 
সমিধে তাম্যন্তী মপি পললব- 
স্য পরিতো। দৃষ্টি নআ" ” মুগ্চতি 
1৪11 সামান্য! স্বা বীনপতি- 
'কাষখা। অক্ত্যেব প্রতিমন্দ্র" 
মৃগদুশো যাসা, 
শ্রোতঃস্্যতসরোজঙ্গন্দরচমণ্ড- 

কারা দূশো বিভ্মাঃ। চিত্র" 

সুধাসাগর 

কিছ্ব বিচিত্রসন্মথকলা বৈদদ্ধ্য- 
হেতোঃ পুন বিত্ত" চিত্তহয়ৎ 

য্যেব কি ক!- 
রণ | ৫11 ইতি রসমঞ্জরী || 

স্বাধীনভতূকা স্ত্রী স্বাধীনপন্ভি- 
কা। সাচ নাধিকাভেদঃ 1 যথা 
; খঙিতোতকঠিতা লন্ধা তথ। 

৮: । কলহাস্তরি- 
বাসসল্জা স্বাধীনততূরকী 
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স্বাভাব 

ইতি জটাধর2 11 | 
স্বাধ্যাষঃ গু” আবৃ্যব্দে। 

তথ্পর্দ্যাযঃঃ জপঃ২। ই 
480 জাঁগঃ ৩) ইতি জট); 

রা ।ব্বাধ্যাষে।জ 2. 
বেদাধ্যবনকশ্মণি। ইতি রে 
রত্রাবলা 1! ঘ্বেআবু্য ০ 

- 

ঢা ০0০ 
তব হধা।ওঃ 

চার ইতি ভরভ2 11 

জী পু* স্বাধ্যাষবিশি- 
ফঃ। বেদপাঞঠকঃ। স্বাধযয শশ | 
বাত বতপ্রতাষেন নিষ্গন্সঃ | 1 

স্বাধ্যাধী পু পত্তনবণিক। ইতি, 
ত্রকাগুশেবঃ॥ বেদগাঠকশ্চ |. 

'যানঃ পু" এক] ইত্যনরঃ || 
স্বাস্তৎ ক্লী মন?! রান 1 

গহ্বর] ইতি মেদিশী ॥ শা 
তেত্রি॥৷ 

্বাপঃ গুণ নিদ্রা ই 
শান) স্প্শীভ তা | 
ন"! ইতি বিশ্বমেদিনে 1 

'্বাপতেষৎ ক্লী ধন) ইত্যমরঃ || 
স্বাগদঃ পু* শ্বাগদঃ) ইতিহলা 

যুধঃ || 
্বাভা বিকঃ 

_ ৮ স্পা টি রর ১ ভিন টিটি ডঃ 
ক ১5825882288 

শা 

--শটিিশিীিটিট শী? 7শীশ্ীতীট টা নাশতা ্রপাশীসি 

ভাযগর? 11. 

অভ, 

পীর াশশিশীশী 

ত্র স্বভাবসিদ্বঃ | পাশা 

স্বামী 

স্বভাব উ্পন্নঃ ষথ1। টে 

৩০ শাম গণ ণ ততবৈৰ রহ 

স্বাভাবিক স্বন্যাত। কিৎত্র সং 

রর তা চাও ধচযঃস্পশ্ন 

শ্যাপরে। কিনা কথয।- 

দি তে সুতিশদৎ স্বর জীবিনাৎ 
এমপি 

জীবন” সু রর ন গচ্ছ- 
সিগষঃ কস্তু"(নষেদ্ধ" কষমহা। 
ইতি বস 'লমেন” প্রতি লক্ষণ 
মেন গ: রত [কঃ চা 

ববাযিজজ্ী, পু" পরশুরাম ॥ 
ইতিশবন'ল। 1 

বাণী ত্রি অধিগতিঃ। তৎ- 
গর্বযাষঃ। ইন্বরঃ ২ গতিঃ ও 
ঈশিতা ৪ অধিভূঃ ৫ নাযকই ৩ 
নেতা ৭ গ্রভৃঃ ৮ গরিবুঢঃ ৯ 
অধিগঃ টা চি || অব. 
নন তঃ ১১ জীশঃ১২ আর্য 5১৩। 

বি 1 পালকঃ১৪ । 
ইতি শব বরজ্বলী )। 

[ই পু" কার্তিকেষঃ! ইতি 
মেদিশী | রাজা । যথ।!স্বাম্য- 
মাতাঃ সহ কোযো রাষটু দুর্গ 
বলানি চ। রাজ্যাঙ্গনি প্রকু- 
তযঃ পৌরাণাণ শ্রেণষেো পি চ॥। 
ইত্যঘরঃ | বিডৃঃ॥ হরঃ 
হর্িঃ। ইতে শব্জরক্রাবলী 1 

নি 

ধ 
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গুরুঃ॥। ভর্তা ইতি ধরণিঃ 1. 
এ ইতি ত্রিকা- র 

ওশেষঃ), গরু ঢঃ) ইতি কেচিৎ, 
|| অতীতকল্গীবাহডেদঃ | ইতি। 
হেমচক্ুঃ 1) পরমহ্ণসঃ 1 যথা, 

শ্ীধরস্বা? মপ্রভৃতযঃ11ঞ% | খ্বা. ূ 
ম্যথম নরণে ফল্ষথা। | শৃজিভি 
দণ্ড 9াঁপি তথা ্লেচ্ছৈশ্চ! 
তদ্বররৈঃ। স্বাম্যর্থে যে হতা রা 
জন্ তেষা* স্ব্গো ন সণ্শযঃ)। 
হতে গে স্বামি বিপ্রার্থে নরমে-। 
ধকল”হি তৎ্। ইতি বক্রিপুরা 
ণে সগ্গ্রাষপ্রমন্শানামাধ্যাযঃ 
10] স্বাধিপ্রশণ্ন। ষথা | হী 
পর্বঃ পতিসে।ভাগ্যাদ্বদ্ধভে চ 
দিনে দিনে! স্ুৃস্ত্ী চেদ্বিভবে। 
মন্ম।ত্ত* ভজেদ্বান্মতঃ সদা ॥ প- 
তির্বনুঃ সলজ্।ণ। মধিদ্বেঃসদ। 
গভিঃ । গরু" নম্প-্ষববপশ্চ 

সুখবপণ্চ মুক্ভিবান্। ধর্ম 
ভখদঃ শশ্বৎ গী(তদঃ 

দঃ সদা) সন্মানদে। মনরম্ঢ 
মান্যশ্চ মানখগুনঃ | সরা 
সারতমঃ স্ব বন্দুন।" বহদ- 
নঃ | ন চ ভ:ঃ 
বন্ধে। বন্ধুষ দ দশে 1 ভরণা-। 
দেব ভর্তাযু পালনাৎ গতি) 

৩ পো ০ িশীশীশশী ০ 

্পাপািপাশিস্প পপি স্লিপ পানি শশা কিট ৫ শ 

1 

1) 

শাস্তি- | ৫ 

| 
। 

বাস্তু 
রুচ্তে। শ্রীরেশাচ্চ স স্বামী 
কামদাৎ কান্ত উচ্যতে 0 ব- 
নুশ্চ স্তখবন্ধান্ট পীতিদানাৎ, 
প্রিষঃ পরঃ ) এশ্ব্যপানাদী- 
শশ্চ প্রাণেশ।্ প্রাণনী থক 0. 

রতিদ্রানাস্চ রদণ্ঃ প্রিবে। না 
স্তিপ্রিষা্পরঃ। পুজস্ত স্বামি- 
নঃ গুক্রাৎ জাতে তেন স 

প্রিষঃ॥ শতপুজাৎ পরঃ স্বামী 
জলজানা” প্রিষঃ সদ অ- 
স্ক্নপ্রজ্ুভ। যু! কান্ত" বি- 
জানু মক্ষমা॥। আন সর্বতী- 

র্থেষু সর্ঘযভেকষ দীকণণ। প্রাদ- 
ক্ষিথাৎ পৃথব্য।্চ অর্ব।ণি চ ত- 

গার্দঘনচ ॥ অর্ধাগোৰ টানি 
৮ তারে [নানি যানিচ! 91 ডগা- 

গনি পুখানি সিন 

বিগ, 1 খুদসবা ব্নেকা 
ব্বাদিকগ্চ য্খ। স্বামিনঃ 

চিঠির নানি ক পা ছা 

যোডশী”1 শুরু এ 
শিস উর রি 

বু ০28 পিত গুরু? । 
১ টির 

ইতি ত্রন্গবৈবর্ডে পুক্কতিখপ্ডে 
৩৯; তধা।যঃ 11 

জনে 

খ্মে। বন্ধু, সাপ পু” অশ্বঃ! রে 
কেচিত 11 গ্ডু। হিভকাব্রকে তি 

য।যতুৰঃ এিং গ্রথমমন্ত | স৪ 



শগ৪৬ 
নাব্য 

নৃন্টিবৃদ্ধঘে ব্রন্মণো দক্ষিণাঙ্গা 
জ্জ[তঃ 1 বামাক্রাৎ শতব্বপ। 
স্ত্রী তস্য-মহিষী আমীৎ্! অ- 
ম্মিল্সন্বত্তরে যক্তে। হবতারঃ স- 

এব ইন্দ্রঃ ॥ ষযাদযে। দেবাঃ। 
মরীচ্যাদি সপ্তর্ববহ। স্বাযস্তূ 
বো মণৃঃ | প্রিবত্রতোন্তানগা, 

দৌ ম মনুপুত্ে জী! 'আকুতিঃ দেব 

হূতিঃ গুসূতিঃ কন্যাঃ। ইতি শ্রী 
ভাগবতনন |] অপি চ।যা 

পুরা দেবা ও আমন্ স্ব, 
বন্তরে। সপ্তৈব খষযঃ পূর্" ৰ 

যে মরীচ্যাদষঃ স্াতাঃ।। আনি 

শ্চাগিবাহুশ্চ রিফঃ সবন এঘ চ। 
| জ্যোতীব নদ্যতিঘান হব্যো ঃ 

৮৮ শী পসপ্পপসপিসিপ পিপাসা পসপীস্পিসপিী সী শিস 

গনাম 

যত 

ভ্ত যজ্ঞম্য দক্ষিণা 

স্বারোচি 
গৃহে প্রভূঃ তস্মাচ্চ পুরুষা্, 
পু শতবপা ব্জাযত। প্রি- 
স্বত্রতোত্তানপাদৌ প্রখ্যাতাবা- 
তকম্মভিঃ1! কন্যে দ্বেচ তথা- 

কুতিঃ প্রস্তুতিশ্চ ততঃ পিতা ! 
দলে) প্রস্থৃতিদক্ষাষ তথাকুতি" 
ক্ুচেঃ পুরা প্রজাপতিঃ সজ- 
গৃহে তযে। বত অদক্ষিণ £ 
পুজো যঙ্জে যহাভাগ দম্পত্যে। 
মিথুন" ততঃ 11 যজ্ঞস্য দক্ষিণা- 

যাস্ত পুলা দ্বাদশ যঙ্ছিরে ! 
যাম। ইতি সমাগ্যাত। দেবাঃ 
ব্বাযযবে। হস্তরে |) তস্য পুজা: 

[* স্লুভাস্ব- 

রঃ । প্রন্ডুত্যাঞ্চ তথ। দক্ষ শ্চ- 
বেঙ। মেধাতিথি বর্তুঃ॥ স্ব ন্ু ; তসে। বিন্মতি স্থ! | অরর্জ 
বন্য।ন্য ননে। দ্শৈতে ব্শবন্ধ / কন্য। স্তাসান্ত সম্যক নামানি 
ন(ঃ। প্রতিন্বর্গ মম) ক্ত্ব। জগ্যু- ; মে শৃণু। ইতি মাক? গুষপুরাণে 
তে গর্ত পদ এত হয | ঘঃস তান্না ম্যায় 1) 

সব" প্রোক্ত” সার়োচিষ মত ৪. স্বাষস্ুবমন! পিত। পুণ ত্রহ্মা॥ ইতি 
পর"। ইতি মৎস্য ৯ অধ্যাষং | পুরাণ” ॥ 
1211 অপরঞ্চ | ততো ব্রহ্সাত্ব 

সন্ভূতৎ গর্ব" যাষভবগ গ্রভৃহ 

আত্মনঃ সদৃশ" চক্রে প্রজাপা- রঃ 
লো মনু” তদা || শতবপাঞ্চ তা" 
নারী" তগোনিধূতি তকল্মাযা ্ 
সথাযত্তুবে। মনু দেবও প্রীন্তবে জ- ] 

স্বারাট পু” ইন্দ্রঃ। 
কারা পু* দ্বিতীষে! মনু | 

ম্বাধস্তবী স্ত্রী ব্রাঙ্গী। ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ1! 

ইত্যমরঃ 1 

আন্মস্শ্বস্তরে বিভু রবতারঃ । 
রোচন ইন্দ্রঃ। ভুধিতাদষে! 



8৭ 
স্বার্থ 

দেবাঃ1 উজ্জস্তস্তাদষঃ সপ্তর্যষঃ 
1 অগ্রিসুতঃ স্বারোচিযে মনু । 

দ্যমণ্ড সুষেণ রোচিগ্সশপ্রমুখ 
মনুপুত্রাঃ! ইতি গ্রীভাগবতম- 
ত*1 অপিচ। স্বারোচিযস্য 
তন] শ্তত্বারে। দেববর্চসঃ 
নতে। নভস্য প্রসূতি ভানবঃ 
কীর্তিষর্ঘন। |; দত্তোলি শ্য্য 
বন স্তত্বঃ প্রালঃ কশ্যগ এব চ। 
উর্বে। বৃহস্পতি শ্চৈব সপ্ত স 
প্ষযঃ স্মৃতাঃ|| দেবাম্চ তৃষি- 
তা নাম্মৃতাঃ স্বারোচিষেন্তরে 
। হৃত্ীন্দ্রঃ সুতো মূর্তি রা 
জ্যোতি রষঃ স্বযঃ1! বশিষ্ঠস্য 
সুতা সপ্ত যেপ্রজাপভঘ সদা 

| দ্বিতীয মেতৎ কথিত" মন্বস্ত- 
র মতঃ পর” ইতি মাণুস্যে ৯ 
অধ্যাযঃ 1 

স্বার্থঃ 

যধন*।। স্বীববস্ত 1 আল্সপ্র 
ষে জন" ॥ স্বনিবৃত্তিঃ! ইতি 

অর্থশবার্৫দর্শনৎ 1| লিঙ্গার্থ 

বিশেষঃ। যথা! স্বার্থে দ্রব্যঞ্চ | 
লিঙ্গঞ্চ সণ্খ্যা কম্মাদি রেব চ। 
অমীপঞ্গ্ৰ লিঙ্গার্থ। স্্রযঃ বে 
যাঞ্চিদিগ্রিমাঃ | স্বার্থো বিশে 
যণ”। দ্রব্য" বিশেষ্য") লিঙ্গ" 

পু” স্বীযাভিধেষঃ | স্বকী 

স্বাহা 
পুশবাদি ৷ সথ্খ্যা একত্বাদিঃ 
কর্ম দির্টাদিঃ। ইতি মুন্ধবোধ- 
টাকাযা* দুর্গাদাসঃ ॥ 

 স্বাস্থ্যৎ কী আরোগ্যণ। ইতি 
শব্দরদ্বাবলী |! সন্তোষঃ1 ইতি 
হেমচন্দ্রঃ |] 

স্বাহ! ব্য দেবহবিদর্দানমন্ত্রঃ 1 ত 
গর্য্যাষঃ! তআৌষট ২ বৌষট্ ৩ 
বযট৪ স্বধা৫। ইত্যমরঃ || 
অস্য টীক' স্বধাশবন্দে জষ্টব্যা 1 

বাহ ভ্্রী অগ্রিভার্ধ্য।! সা দক্ষ 
কন্যা! ইতি শ্ীভাগবত"]1 তৎ- 
পর্য্যাযঃ॥ অগ্লাধী হতভূক- 
প্রিষা ৩1 ইত্যমরঃ1] দ্বিঠঃ 
আনলপ্রিযা ৫! ইতি বীজবর্ণ- 
ভিধান*]। বর্িবধূঃ ৬1 ইতি 
শবরত্বাবলী1%1! ঘতাস্তরে 
তন্য। উত্পত্ভি ধথা। নারদ 

উবাচ? স্বাহা দেবহবিদদানে 
প্রশস্ত সর্কম্্রত। গিগুদানে 
স্বধ। শত্ত। দক্দিণ। সবতো। বর 
|| এতাসা” চরিত জন্ম ফলৎ 
প্রাধান্য মেব চ। প্রোতু মিচ্ছা- 
মি তদ্ক্তাদ্দ বেদবিদা" বর | 
সৌতি রুৰাচ! নারদস্য বচঃ 
আনত্ব প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ। কথাৎ 

কথিতু মারেভে পুরাণোক্তাৎ 
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পুরাতনী০॥ শ্রীনারাযণ উবাচ! | 
৮ প্রথমতে। দেবা শ্চাহার।-। 
ঁ* যযুঃ পুরা ॥ ব্রহ্লোকে: ্ র-। 
ক্ধসত! নগম্যাণ জুমনোহর।” 1) ৃ 
গন্ধ নিবেদন ক্রু রাহারহেত- 
ক" মুনে। বন্ধ শ্রত্ব। রতি পয 
সিষেবে শ্রীহরি" গরণ॥ বজ্ঞূপে। । 
হি তগবান কলঘ।চ বভুব সঃ1 
যে যদদ্ধবিদর্দান” দত্ত" তেভ্য 
শ্চ কন্ম্মণা 1. হবি দর্দতি বিপ্রা ূ 
শ্চ তক্তাচ ক্ষাত্রযাদযঃ। তুরা। 
নৈৰ প্রাপ্থবন্তি তদ্দান" মুনিপু | 
জব।! দেবা বিষন্ন তে সর্বে ত-। 
সভাঞ্চ যযূঃ পুনঃ] গ্ব। নিবে- 

[ দন* চত্রু রাহারাভাবহেতক” || 
ব্রহ্ম! রন তু ধ্যানেন শারুতত | 

শরণ" যযৌ। পুজাঞ্চকার প্ররু- ] 
তে ধর্যানেনৈব তদাজ্যা]। প্র. 
কুতেঃ কলয। চৈব সৰশক্তিবৰ [ 
পিণী।। বভুব দাহিকাশক্তি রগ্নেঃ ূ 

] 

ূ 

| 
স্বাহা স্বকামিনী। প্রীক্মমধ্যাত্র 
মার্তগুপ্রভাক্ছাদনকারিণী | 
'অতীবনুন্দরী রাম! রমণীয। ম 
নোহরা! ঈষদ্ধাস্য প্রসমাদ্য। ভ 
ক্তানুগ্রহকাতর। ॥ উবাচেতি বি. 
ধে রগ্রেপন্মযোনে বরণ বৃণু। বি- 
ধি স্তদ্চন* শ্রত্ব। স"্ভমা শু সমু 

স্বাহা 

বাচ তা*॥ ব্রন্ষোবাচ? তব মগ্ে 
 গ্হিকা শক্তি ভব পত্রী চ সুন্দরী 
1 দগ্ধ" ন শক্ত সূরুতী হতাশশ্চ 

ত্বঘা বিন। | তুন্ন। মোচ্চার্য মন্ত্রা- 
স্তেষে৷ দাস্যতি হবি নরঃ | সু 
রেভ্য সৎ প্র প্রবস্তি রাঃ বা, 

নন্দপূর্বকণ ] অগ্নেঃ সম্পতস্ব- 

বূপ। চ গ্রীৰগা স' গৃহেশ্বরী ॥ 
দেবানা" পূজিতা শশ্ব নরাদী- 
না ভবাহিকে 1 ব্রহ্মণশ্চ রর 
শ্রত্বা সাবিষন্না বভূবহ ॥ ত 
বাচ ততো! দেবী নস 
যয্তব”।। স্বাভোবাচ। অহ ক্লু" 
ভজব্যাদি তপম। জচিরেণ চ ? 

ব্রঙ্গ-স্তদনাত্ বন্াকঞ্চিৎ, স্বপ্প- 
বদভ্ম যেব চ।] বিধাতা জগতা, 
্বঞ্চ শৃস্ত সৃতা্জযঃ প্রভে।। বি- 

ভর্তি শে বিশ্ব দর সাক্ষী চ 
ধর্মিণাত!। অর্ধ 'দ'ঘুজো দেবা- 
না? গাণেহ 5 ঢ£. 'থেশ্বরঃ | এ তি 

সর্থস্ুঃ সর্বপূ্জীত। যণ্. গ্রপ্াদতঃ 

1 খষষে। মন শৈৰ পুঁজিত। 
য" নিষেব্য চ! তণুপ দঃ 3” 
গাদ্মোকভাবেন চিন্তুদ্ন্যহ” 1] 
পদ্মাস্য। পাদ্ধনিত্যক্তা পদ্মনা- 
ভানুপারতঃ ! জগাম তপসে 
পান পন্মাদীশস্য পন্মজা।॥। তপ 
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' স্তেপে লক্ষবর্ষ মেকপাদেন প. 
দ্বজা। তদ। দর শ্রীকুষ্ণ' নির্ 
ণ* প্রককতেঃ পরণ।॥! অতীবকম- 
নীষ্চ বূপ* দৃষ্টা। চ বপিণী 1 
মুঙ্ছা" সংপ্রাপ কামেন কাদেশ, 
স্যচ কামুকী ॥ বিজ্ঞাষ তদ্দভি- ॥ 
প্রাষ* সর্বেশ স্তা মুবাচ সঃ সং ূ 
যুখাপ্য চ স্বক্রোডে ক্ষীণাঙ্গী' 
তপঙ্গা চির”1। শ্রীল উবাচ”! 
বারাহে চ ত্ব মশেন মম পত্বী ভ- | 
বিষ্যসি। নানা নাগ্রজিতী কন্যা! 

কান্তে নপ্রজিতন্য চ |) অধুনা- 
গে দাহিক। ত্ব্৭ ভব পত্রীচং ভা 

বিনি। মন্ত্রবপা চ পুতা চ মত" 
প্রসাদাসভবিষ্যমি | বি স্তা*ভ, 
কিভাবেন স"পূজ্য চ কি 
।রনিষ্যতে বধ সার্ধী রামযা রম 
ণীযয1॥ ইত্যু্তান্তদ্দধে দেবে। ! 
দেবী মাশ্বাস্য নারদ । অত্রাজ-: 
গাম সণত্রপ্তে। বক্তি ত্রঙ্গনিদেশ, ৃ 

| 

| 
1 

। 

তঃ |] সামবেদৌক্ত ধ্যানৈন ধটা- 

ত্ব| তা" জগদাম্বক।*। সম্পুজ্য 
গরিতৃষ্টাব পাণিৎ জগ্রাহ মন্ত্র! 
|| তদ। দিব্যবর্ধশত” সম বেদে র। 
নষা সহ! অতীবনিজ্জঞনে রম্যে 
সভোগয়খলে সদা 1 বড়বগ 

উ* তষ্যান্ত হতাশস্য চ তেজদ। : 

স্বাহ। 

| তদদধার চ অ। দেবী দিব্য ছা 
দশব্সরণ।। ততঃ স্ুষাব পু 

জাণ্শ্ট রমণীষান্মনোহরান্। দ- 
ক্ষিণানসি গাহপিত্যাহবনীযান্ক্র- 
মেণচ1| ঝষষে। মুনয শ্চৈব ত্রা- 
ক্ধণাঃ ক্ষাত্রযাদষঃ ।স্বাহাস্ত* মন 
মুচ্চার্ধ্য হবি দর্দতি নিত্যশঃ |! 
স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যো গৃহ্রাতি 
প্রশস্তকণ। সর্থসিদ্ধি ভবেত্স্য 
্রদ্ষন গ্রহণমান্রতঃ1| বিষহীনো 
যথ। সর্পো বেদ হীনো যথা দ্বিজঃ 
। পতিসেবাবিহীন। স্ত্রী বিদ্যাহী- 
নে যথা নরঃ॥ কল শাখা বি- 

হীন নশ্চ যথা বৃক্ষে। হি নিন্দিতঃ | 
স্বাহাহীন স্তথ। মন্ত্রো ন দ্রুত" 
কলদাষকঃ॥ পরিতুষ্টাঃ দ্বিজাঃ 
সর্বে দেবাঃ সংপ্রাপু রাহৃতিৎ ॥ 
স্বাহাস্তেনৈব মন্ত্রেণ সফলণ সর্থ- 
কম্ম চ ॥ ইতত্যব* কথিতৎ সর্থৎ 
স্বাহহোপাখ্যান মৃস্তমণ। সুখ 
মোক্ষর" সার" কি” ভূষঃ শ্রোতু 
নিচ্ছমি 1 নারদ উবাচ। স্বাহ] 
গৃজ[বিধানঞ্চ ধ্যান" তোন্র” মু 
নীশ্ঘর 1 সম্পূ্জা বক্তি স্তষ্টাৰ 

খেন তা” বছগ মে প্রভো | শ্রীন।- 
রাষণ উবাচ । ধানগ্চ সাবে- 

বো জ্োোন। গজ বিধানকণ ॥ 



ৰ ল৩৫ দিত 

৫ ধান, তেঁ-গ্রক্কতিখণ্ডে স্বাহোপাখ্যা- 
বদন অঘতা” ব্রহ্মন্ চা গল মি নিশামষ | র্ববজার্তকালে | চার পৃরুজিত্জকান -শালগ্রামে ঘটে হথ বা ॥ স্বাহ। টা রী তারা২ যহাল্রীঃ ৩ ওঞ্কা- 
5847 জার রা ৪ শ্ঃ৫ মনমোরম। ৬ তারি- ৮৮১ তা ণীণজয1৮ অনস্তা৯ শিবা ১০ ক হশিদিযবপিন' | শা, মোকেখবরাকছল ১১ খদুরবা- ধ দিদ্ধিদা” নৃশা* করনা * কল-। সপ শি 
৯৮১৪৭১৭৫০০৭ নীলসরদ্বতী ১৫ শঙ্থিনী ১৬ দৃস্থা পাদ্যাদিক* নরঃ |. সি ৫৬ ১৭ বহুযার ১৮ ধ. 
টা + গর পু রে ১৯ ব্রিলোচনা ২০ লো।- মনে শু ওমা শ্রী বরিজা' | | নাস্যা২১। ইভি ত্রিকাড- যাধৈ দেব্য নরেন টা ন । 
যঃ পূজবেচ্চ তা" দেবা" যা ৃ  ভৌত ু+ অন্নিঃ! ইতি লভতে গ্রুব"& ব্কিরুবাচ । স্বা-। রর 
হাদ্যাও প্রক্কতে রশ। মদ্তাস্তাজ কুরান বাবে 
ভ্বকূপিনী? মন্ত্রাণা" ফলদাত্রী চ। স্বাই হলাম 
ধাত্রীচ জগতা” সতী 1 সিদ্ধি-। ০, রা ইতি বগা চ সিদ্ধা চ সিদ্ধিদা সর্ধদা, দাহ টব 
মৃথাণ। হতাশদা [হিকা [কি স্তুৎ- ] ৪১ পু নৈযাধিকঃ 1 
৪18৯58৮৮7 ইতি জট ধরঃ | গ। চ ঘোরবণ্নারতরিণী | রে ৮ 4 দেবজীবনবূপ। চদেবগ্লোষণকা- | সখ্ছি, চনত সি 
রিণী।। যোডশৈতা'ন নামানি ই ৰ 

১ গঠেউক্তিসণ্যৃতঃ। সর্বসিদ্ধি। দ /5878 ভঁবেভস্য মি পে ॥. ৃ এ গাদপ্রণণ। ইতি মেলি 
ভতে তু 

3 সিল "| ইতি ত্রঙ্গবৈব-! নী প্রশ্নে পৃচ্ছাযা*। যথ; 



2০৫১ 
স্বীকার 

ম্িদেকাকী বিচরসি ৷ বিতর্ক 
নামাপক্ষাবনর্ষঃ॥ স্বিগুগ্রশ্মে চ 

বিতর্কে চ তখৈৰ পাদপুরণে । 
ইতি যেদ্দিনী। ইতি ভরতঃ ॥ 

ম্বিদিতঃ ভি স্বেদিতঃ। ষথা। 
বিভাষায। মাদিকর্মাণোঃ1 ভা-. 
বে আদিকর্পাণি চাদিতে। নি- 
যা ইড ব। স্যাৎ। প্রন্থেদ্রিত 
শ্চৈত্রঃ। প্রেস্বেদিত" তেন ।ঞ্ি 
স্বিদেতি ভূবদি রত্র গৃহাত্তে ঞি" 
ভিঃ সাহচর্য্যাৎ। স্ষিদ্যতে স্ত 

দ্বিদিত ইত্যেব। ইতি সিদ্ধান্ত 
কৌয্দী ।। | 

দ্বি্ঃ ত্রি হন্যক্তঃ। যথা! 

স্বীযা 
অস্বৎ স্ব* জর্বন্ ব্যাপারঃ1 ষথা 
| নচ স্বীকারাৎ স্বত্ব" স্বীকর্তৃ 
রেৰ দাতৃত্বাপতেঃ ) কিঞ্চ ? 
মনস। গাত্র মুদ্দিশ্য ইত্যাদি 
শাস্ে ্বীকারাণ্ প্রাগেব দান 
গদ” দৃষ্ট”) ননু গ্রহণ* স্বীকা- 
রো হভূততভাবে চিপ্রত্যযাৎ 
অস্ব" স্ব" র্বন্ ব্যাপারঃ ভব- 
তি কথ” ততঃ প্রাগেব স্বত্ব) 
উচ্যতে উত্পন্ন মপি স্বত্ব" স- 
ম্প্দানব্যাপারেণ মষেদ মিতি 
জ্ঞানেন ব্যবহারাহ* ব্রিষত 
ইতি স্বীকারশব্দার্থঃ! ইতি 
দাযভাগঃ1) 

দিনে ঘর্মোপেতো জনঃ 1 শ্বীযঃ তরি স্বকীযঃ। আত্বীযঃ | 
কুুভি হলা যুথ21! 
শন্য" ক্ষেত্রগত” প্রহঃ সতৃষ' 
ধান্য মুচ্যঙে। আদ” বিত্ষ ! 
মিত্যক্তণ স্বিঙ্গ হর দত” 01 
ইতি শ্র-দ্বতন্ত্ৎ ৬ব৭১বচনণ] 

স্বীকারঃ রং জনক রঃ যথ।! 
| নম্বর? ভজ্ঞ। চ সন্ধাবা, 

চঞচ সঙ্গরঃ 1 অস্ীকারাভুপ- 
গম প্রতিশ্রৰ সমাব্যঃ॥ সত 
বোক্কার নিযমোররীকারাশ্রব। 
অপি ইতি জটাধরঃ1) গুতি- 
জ্ঞান”) ইতি 

গর যথা। 

ত শব্ররত্বাবলী 1 
টাটা 

খ্বীষ। ভ্্রী ৪ 

যথা ।স্কান্দে শিববাক্য”। শুড্রঃ 

কর্দাণি ষে। নিত্য, স্বীযানি হব- 
রুতে গ্রিষে ৷ তস্যাহ মর্চ1ৎ 
গৃক্কামি চন্দ্রখওবিভূষিতে |! 
ইতি তিথ্যাদিতন্ত্ ্া 

[ষকাভেদঃ। তস্য 
লক্ষণ | স্বামিন্যেবানুরক্তা 
গতিব্রত1 ইতি যাবশু। আসা 
স্চেষ্টা খ্বামিশুজষ। শীলরক্ষা 
সরলত। ক্ষমা চ। সাচ ত্রিবিধ। 
 মুঁ্ধা মধ্য গ্রগল্ভাচ। এতাঃ 
সর্থ। নাধিকা অবস্থাভেদেশ 



৭০৫৯ 
স্বীয্ব। 

প্রত্যেকে নববিধ। ॥ প্রোিতভ- 
তুঁক। খণ্ডিত। কলহীস্তরিতা বি 
প্রলন্ধা উত্খঠ্িত। বাসকলজ্জা 

 স্বাধীনপতিকা অভিষারিকা প্র 
বৎস্যৎ্পতিক। চ1। এতাও প্র 

ত্যেকে উত্তম মধ্যমাধ্ম ভেদে- 
ন অফ্টাবি'্শত্যু্তরশতনা খিক! 
ভবস্তি। এতাসা* দিব্যাদিব্য 
গ্রণনাভেদেন চত্রশীত্যতরশ-। 
তত্রযপ্রকারা ভবস্তি। ভত্রপ্র 

মাণ" যথা নাধিকা ভ্রিবিধ| 

স্বীয। পরকীষ। সামান্যবনিতা 
চেতি। তত্র হামিন্যেবান্রক্ত। 
স্বীব|। নচ পরিণীভাষ।"গর- 

গ্রামিন্য। মতিব্যাপ্তি সত্র পতি- 
ব্রতাষ। এব লক্ষ্যত্বাৎ ! তস্যাঃ 
পরগামিতযা পরকীযত্ব মেব স- 
নাযাতি। অস্যা শ্চেক্টা ৷ ভর্ভঃ 
শুত্রাষা। শীল সণ্রক্ষণণ। আ- 
তর্জবণ। ক্ষমা চ! যথা গতা- 
গত জতুহল* নষনূষে। রপাঙ্গা- 
বধি স্মিত” জলনতক্ষব। মধর 
এব বিশ্রাম্যতি। বচঃ গ্রিষতম- 

শ্রতে রতিথি ব্রেব কোপকজ্রমঃ 
কদাচিদ্রপি চেন্তদ। মনাস কেব-। 
লি” মতদতি | অপি 5 সঙ্গ 
রে৷ রতিষন্দিরাবধি সখীকর্ণাব ৰ 

২ ০ শীত শিখা তাপ ও পস্পাটাশিশ শা শাঠি 

শপ শী ্ীটিীশি পপি পাতি ৩ 

পপ সপ ০ পা শিশীশী শীত" ইহ পরপর পরপর সপ সপ সস _ সপ ++ 7 15 ১৪ 
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স্বীযা 

ধি ব্যাহত* চেতঃ কান্তসমীহি- 

তাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিত | 

হাস্য ঞ্াধরপলবাবধ্ধি 'মহামা- 
নোহপি মৌনাবধি সর্ব" স্বাব- 
ধি নাবধিঃ হলভূবা প্রেয়ঃ পর" 
কেবল] অপি চ। পদন্যামে। 
গেহাঘহি রহিফপারোহণসমঃ 
স্বগেহাদন্যৎ যস্ভবন মপরঘ্ীপ- 
তুর্িত"। বচে। লোকালভ্য* ক্ব- 
গণধনতুল্য” মৃগদূশঃ পুমানন্য£ 
কান্তাঘিধু রিব চতুীসমুদিতঃ 
ফচ] স্বীযাপি ভ্রিবিধ|| মুগ্ধা ম- 

ধ্য। প্রগল্ভ। চ। তত্রান্কুরিভষৌ- 
বনা মুদ্ধা। সা চ জ্ঞাতযৌবনা 
অজ্ঞাতযে'বনা চ। সৈব ভ্রমশে। 
লজ্জ। ভব পরাধীনরতি নন্বোচ। 
৷ সৈব ব্রমশো। জাতপ্রশ্রয। 
বিশ্রন্ধনবোঢা। অঙ্গা শ্চেফটা। 
ক্রিষ! মনোহরা খেপে মাদ্দবৎ 
নববিভূষণে সমীহা চ ৮1! 
মুগ্ধ।যথা ৷ আজ্ঞপ্ত" কিল কাম- 
দেবধরণীপালেন কালে শুভে 
বস্ত" বাস্তবিধি* বিধাস্যতি ভ. 
নৌ তারুণ্য মেণীদুশঃ | দৃষ্টয। 
খঞ্জনচাত্রী নৃখরুচ। সৌধাক- 
রী মাধরা বাচা কিঞ্চ জুধাসঘ- 
দ্রলহরা ননণ্য যাসন্্যতে 1৭ 



ব্য! 
অজ্ঞাতযৌবনা যথা। শীরান্তীর | 
'মুগাগতা অবণযো ও ও সীম স্কর- 
ননেত্রযোঃ শ্রোত্রে লগ্গ যিদ কি- 
মৃুত্গল সিতি ভ্ঞাতৃ" কর" নাস্া- ! 
তি। সৈবালাহ ফারশধ ধা শশিন-। 
খী রোমাবলী, পর 1 
নীতি মুহঃ সবী মবিদিতশ্রে 

তর! | গৃচ্ছতি |. |%)] লী 

বন যথা। স্বষস্তুঃ শত রে তাত 

লোচনে তৃৎ্গযোধরঃ। ॥ নখেন ] 
কম্য ধন্যম্য চক্্রচুড়ো ভবিষ্য- | 
তি॥ঞ্%চ1 নবেঢা (যথা! । হস্তে 
ধৃতাগি শষনে বিনিবেশিতা না 
ক্রোডেক্লতাপি যততে বহি রেব। 

ন্ত“! জানীদহে নব রথ | 
ত্য বশ্যা ষঃ গা1রদ যে 

স্গমতে করেণ 1 % |. দ্বিভীযণ । 
যথ।। রা গার্থ মুখ ঘ | 
নখ নৈব জরুতে খনান। মূ ১ 

| 

বান, ক্ষিপতি বদন, চম্বনি 

৯ হি ন্যস্ত হস্ত ফিপতি 
রোপিতমন। নবোলে বো 

৮ রমযতি চ নন্তাপভি চ. 

112%1বিশ্র্ষনবোঢা যথা দর 
৮১০৬4 [ণি নীবীনিষমি 1 
বাহ কতোরুয্থারন্ধত কর 

ই নবেটা স্বগিত জিব 

৭০৫5 
ধা 

সমীপ মৃণেত্য কল্য যুনঃ 111 
সমানলজ্জ। যদনা মধ্যা। এষৈ- 
ব চাতিপ্রতরমাদতি ক্বনবে।- 
ঢা। অন্যা স্চেষ্টা সাগমি গ্রে 

যনি ধৈর্যো রধৈর্ধ্যে 
গরুষবাক! যথ!| স্বাপে প্রিষা- 
ননবলোকনহানি রেৰ স্বাপচ্ঠা 
তৌ প্রিষকরগ্রহণপ্রমঙ্গঃ। ইঞথ" 

সনেকহদুখা পরিচিস্তঘন্তী স্ব 
গ" বিধাত মণি হা মপি প্রগে- 
দে] পতিমান্রি বিষষকেলি, 

কলাগকোবিদ। প্রগল্ভা। বে- 
শ্যাযা” সলটা যা ঠা পতিমাত্রবি 
যযত্বভাবাত ন ভত্রতিব্য রা 

অম্যা শ্েট। রা প্রাতি রান- 
ন্নদাতাল'যোহ গুথন্থবথা। 

স্পুশ) ভন মাকলধা বদন 

সর্প ক ট্ছলণনিষ্পীফাধরবি- 
বমার মগ গাব বাঃ সালকাীত 

) দেবঃ গ্যাথুভ তত নীগঞ্তেঃ হামবয, 

জিজ্ঞানমানে প্রি বাদাক্ষী 
বসনাঞ্চলৈঃ শ্বণযে। মতিন 

গল" নিভৃতে 11 ছিভীষৎ 
যথ!। নখা। জা সির 
তলে রদ) শব ৩৭) ভাখ 

 লিকা বিগলিতা চ রর | 
৷ রতাস্তমম্ধে মযা বল মেতা, 

বণ ৪5 মা 



| ৭০৫৪ 

শ্বীষা 
লোকিত"স্মৃতিঃ ক্কচ গতিঃ ক্কচ। | 
কচ তবালি শিক্ষাবিধিঃ॥। অপি 
চ। কাস্তে তল্স মুপাগতে বিগলি- 
ত1 নীবী স্ব" নি ২ বামশ্চ | 

শথমেখলাও৭ধৃত* কি শি. 

তয়ে স্কিত"। এত বৎ সি বেনসি 
কেবল মঙ্গে তদ্যা্মক্গে গুনঃ | 
কোসৌ কাস্মি রভগ কীদুশ মি : 
তি পি দে ন্তৃতিঃ | 0. 

মধ্য প্রহলাতি মান।বঙ্কাযাণ। 

শেতাক্রবিধে। হীতা জবীরা 
ধা. বি খ ৫ + ধারধীরা চেতি। বাঙ্গাকোগ, ূ 
84 ক গুকাশা ধারা অবন্বাকোপ- | 

] 

| 4 2৯. সকার (ক।গপ্রকাশা ধীরাধীরা।। হব” | 
তত বিশে মদাত।বাঃ ধীরাষাও। 

৯ 'শু ৮৭ ০2-৮৭ 4. ০ দন ০ 
(121৭ 1,3 1৮71 তধার।বা2, 

রাষ। সজ্ভ্রন তাডনাদিঃ। বীরা, 
টা রতাবেদাসায"তজ্নাদি। 
চ কোগগ্রকাশ্শক”। ঘন্ত ধীরাদি- 
ভেদ খ্বাধাষ| এব ন পরফীযাযা 

ইতি প্রাণ নালখন' তদদ।জ্ঞাযাত্রণ। 

ধীরাত্ব মধ)রান্বণ তদভষঞ্চ মান | 
নিব থের পরকীমাযা খানম ! 

। 

টে 

চিট রা 6 ৮৭৮৮ শখ . 

রাষাত্ত তাবে দাস"? জথা ৃ 
: 

| 
| 
র 

্ধীযা 
নেতি বু ঘশক্যত্বা গরকীযা- 
যা মানশ্চেতেষা মপ্যাবশ্যকত্বা- 

দিতি তাবঃ1 %& |! মধ্যা ধীরা ষ- 
থা! লোলালিপুঞ্জে ব্রজতো নি- 
জঞ্জে স্ফার! বড়ুব্ঃ শ্রমবারিধা- 
রাঃ1 দেহে মমীহে ভবতে। বি. 
ধাতুপ্ধীর" সমীর" নলিশীদলেন 
|%11 মধ্যা অধীরা থা ।জাত 
স্তেনিশি জাগরো মম পুন নে 
এ।যজো শো, নম নিত ভবু- 

| ৃ 7726 হা দি তা মং পু ।বতভ রে ১ 
মনঃ। ভু ভু 'নমগভ 

৬ র্ 

বনে লঙ্গণ ত্ব্ব। কল" গঞ্ষেতুঃ 
রা 

লস রা ফিতোগি। ই নি- 
গদা কদৃশ। বদন প্রিষমা নিশ্ব 
0] বস্দললিত! | নিভিতা দৃগন্তাঃ 

11% 1 পরোটা ধীরা যথা । নে- 
তল্প” ভজসে ন জন্সমি সুধাধা- 

রান্কার! গিরো দূকপাত" ছরু- 
যে নব পরিজনে কোপপ্রকা- 

শন্ডলাৎ! ইত্খ* কেতকগর্তগো। 
রিদযতে কোপস্য সণ'গোপন* 

কি" দ্যাদেব নচেৎ গুনঃ সহচরী 



স্ৰীষা 
বাত সাঁচিন্মিতণ 1 % 11 প্র. 
গল্ভ। অধীরা যথ।1 প্রতিকল 
মবলোক্য স্বীষ মিন্দোঃ কলাষাৎ 
হরশিরলি পল্স্যাবাস মাশক্কমা 
ন।। গিরিশ মচলকন্যা ত্জ 
যামাস কম্পপ্রচলবলষবেলপিৎ 
কান্তিভাজা করেণ |! ঞ%ছ 1 প্র 

গল্ভা ধীরাধীরা যথা | তল্গে। 
গান্ত মুপেযু'ষ প্রিফতমে সাচী 
ক্লুতগ্রীবষ। কাঙ্গব্যাঙ্গলবাটি সা. 
চিহসিত স্ফুজ্ভ/শকপোলশ্রিযা | 
হস্তন্যস্তকরে পুন শগদূশা ল। 
ক্লারসক্ষালিতপ্রে স্ীপৃষ্ঠনযখ: 
সাণদলরচে। বিস্ফারিতা দুষ্টযঃ 
[গ্লু] এত ধীরাদিষডভেদ। 
দিবিধা। ধীরা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা 
চা! অধীত্কাজেোস্ঠা কনিষ্ঠা চা 
ধারাধীরা জ্যোষ্ঠা কণিষ্ঠ চ ই 
ত্যপি কচ পাঠঃ। এতে ধীর। 
দত্রযে। ভেদাৎ্ দ্বিএথ। ভবাত্ত 
। জ্যেষ্ঠাকনঠাচ। পরিণীতঙ্বে 
সত ভর্তু রধিকন্সেছ। জোট্ঠা | 

০ রঃ ূ 
গরিণীতত্বে সতি ভর্নু বুনি 
হা কিতা) অধিকমেহাতু ন্য 
নহ্সেহাম্ সামান্যবনিতা দষ 

৭০৫৫ 

| 
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1 
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| 

|] 
। 
1 

। 
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| 

] 

: 
ূ 
ৰ 
] 
| 
| 

ৃ 

। 

॥ 

1 

1 

1 
1 

1 

্ 

সুচ্ছ 
মতিব্যান্তিঃ! ভর্ভূপদেন তদ্বযা- 
বৃত্তেঃ। ধীরা জ্োষ্ঠা কনিষ্ঠা চ 
যথা! একস্মিন শযনে সরে কু- 
হদৃশে। বিভা নিদ্রা" তষে। রে- 
কা” পল্লবিতাবগুষ্ঠনপট। মুৎ- 
কন্ধরো দূষবান্। অনাস্যাঃ 
সবিধ” সমেত্য নিভৃত" ব্যালো।- 
লহস্তাজুলিব্যাপারৈ বমনাঞ্চল 
ঞপলযন স্বপ্যুতি* কপ্তবান 
| £% 0 অধীর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ) 
যথা। অন্তঃকৌোপকষাধিতে প্রি- 
যতমে পশ্যন ঘনে কাননে পু- 
্ন্যাবচযা নম্বদনা মেক 
সমীযোজযন! অর্ধ ব্ীলিত- 
লোচনাঞ্চলচঘত্কারাভিরামা- 
নন." স্মেরার্জাধরঞ্ল্লবাণ নব- 
বধু মনা” সমালিঙ্গ'ত 1% 1] 

ধীরধীরা জোষ্ঠ। কনিষ্ঠ চ বথ! 
। ধৈর্ধ্যাধৈধ্য পরিগ্রহগ্রহিলষে। 
রেদীদৃশোঃ প্রীতযে রত্্ন্দ ম- 
নন্তকান্তি কচির" সভ্টিঘযে ন্য- 
স্তবান! একস্যাঃ কলযন করে 
গ্রথমতো। রত" গরস্যাঃ প্রিযো 

হস্তাহস্তিষিযাৎ সপুশন ঈচতটা 
মানন্দ মাবিন্দতি |; ইতি রপ- 

নাতিব্যান্তিঃ। গরিবীতত্বপদেন । অঞ্চরী || 
্াবর্ভনাৎ। নাণিগরকীব/ব।; স্ব অ৷ বিশ্মৃতে। ইতি কৰি, 



৭০৫৬ 
ত্েদ 

কল্পদ্রুমঃ1) দন্ত্যাদিঃ হন্বী ব 
রাচে। গে কারযুক্তঃ! ক্কিগি রা 

সঃ বরো সুরঃ । ৷ ঙ্ছিত 
রণ তেন। ুষ্ছতি কথা” ম 
দ্যপঃ। ইতি দর্গাদা মঃ 1! 

স্কু উ শব্দোগতাপযোঃ | ইতি 
কবিকন্সদ্রমঃ 1 দন্ত্যাদি বকা- 

রোপধঃ উ অস্বারীৎ গিকঃ 
॥অস্বাযাঁ খল" রাজা ইতি 
দুর্গাদাসঃ 

্ৃ গি হিণ্সনে। ইতি কবিকল্প 
ক্রম দন্ত্যাদি বকারোপধঃ। 

তদ্রহিভোপ্পীতি কেটি গি 
স্থণাতি স্রণঃ ্র্ণিঃ। ইতি দুর্গা 
দাঃ] 

স্বেক খঙ গতো। ইতিকৰি 
কল্পদ্রমঃ | 
অসিস্বেকৎ। 
ইতি দর্গাদাসঃ 11 

স্বেচ্ছ। স্ত্রী স্ববীবেচ্ছা। তৎ 
পর্যযাযঃ) যদৃচ্ছা। ২ স্বৈরিতা ৩ 
ইতি হেমচক্দ্রঃ 

স্বেচ্ছামৃত্যুঃ পু* ভীক্মঃ! ইতি 
ত্রিকাওশেষঃ ॥ স্বেচ্ছষ। মরণঞ্ধ 
| তদযুক্তে ত্রি।! 

স্বেদও পুণ ঘন্মঃ | স্বেদন*। 
ভাবর1 ইতি ভাষা! ইতি মে. 

বকারযুক্তঃ। খ৷ 
ও স্বেকতে ) | 

ূ 

যে? 

দিশী॥% | অথ স্বেদবিধিঃ ॥ 
স্বেদ শ্তুর্বিধঃ প্রোক্ত স্তাপো- 
সুহেদসপৃজ্ঞতঃ1। উপনাহো দ্র- 
বখে?ঃ সর্বে বাতার্তিহারিণঃ 1 
তাপস্বেদঃ উদ্মস্বেদশ্চ তাভ্যা* 
সণ্ভ্িতঃ1 উপনাহঃ উপনাহ- 
স্বেদঃ1) স্বেদৌ তাপোষজো 
প্রাঃ জেদ সমুদীরিতৌ৷ & 

উপন নাহ বাতত্নঃ পিততরোগে 
দ্রবে। হিতঃ॥ জবে। দ্রবন্থেদঃ 
|| মহাবলে মহাব্যাধো শীতে 
যেদে। মহা ন'ম্মৃতঃ। দূর্বলে দুর্ঘ- 
লঙ্ষেদো মধ্যমে মধ্যঘে। মতঃ |! 

। বলানে কন্ষণঃ শ্েদে। কল আত 

| গ্ধঃ কফানিলে! কহ এ বক্ষ 

তীতি বক্ষণ নন্দ্যাদিস্ব।ৎ টন 
প্রত্যযঃ] কক মেদোলতে বত 

কোকঞ্চগেহ" ববেঃ ক. 1 িযূ- 

। দ্বণমার্থমন” গুরুপ্রাবরণ গ্রব" 
॥ চিন্তা ব্যাযাম ভারাণ্ সেবে- 
তামযমুক্তযে ৷ যেষা” নস্যৎ প্র- 

দ্(তব্য" বস্তি শ্চাপি হি দেহিনা" 
| শোধনীষাশ্চ যে কেচিও পৃ- 
স্বেদাশ্চ তে মতাঃ। স্বেদ্যাঃ 
উদ্ধুৎ ত্রযোগীহ ভগনার্ধার্শস 
স্তথা; অস্মর্ধযা চাতুরো। জন্তঃ 
সমযেচ্ছন্ত্রকন্মণ | শস্ুক বণ 
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উদ্ধুৎ গশ্চাচ্চেতি সুঙ্রতে |] 
পশ্চাৎ স্বেদ্যা জতে শল্যে মূ; 
গও্গদে তথা । কালে গ্রজাতে 

ইকালে বা পশ্চাৎ্ স্বেদ্য। নি. 
তগ্রিনী | অর্থান্ স্বেদানিবাতে চ | 
জীর্ণে হন্গে বা বিচারযেঞ্ ॥ স্বে 
দাদ্বাতুস্থিতা দোষা সেহক্রিন্নদ্য 
দে হিনঃ। ্রবন্ধ" প্রাপ্য কোষ্ঠা- | 
স্তর্গত্ব। যান্তি বিরেকিতাণ] স্সে- র 
হাভ্যন্তশরীগ্য শীতৈ র চ্ছাদা ূ  
চক্ষৃষী। স্বেদামানস্য চ মুহু রজব 
দষ” শীতলৈঃ স্পৃশে্|। শীতৈ | 
রার্ডরবক্াদিভিঃ।। অজীর্ী দর্ব ! 
লে। মেহী ক্ষতক্ষীণঃ গিপামিতঃ ৷ 
; অতীসারী রক্তপিভী পারত | 

রোগী তথোদরী | মেদস্বী গর্ত  _ 
নী চৈবন হি ম্বেদ্য। বিজানতা। 
| স্বেদাদেষা" ষাত্তি দেহ বিনা- 
শ* নে। সাধ্যত্বণ যাত্তি চৈৰাপ। 
বিকারাঃ এতানপি মৃদৃষ্ে বৈ | 
স্বেদসাধ্যানুগাচরেশ্! মৃদ্ত্বেদ" 

প্রধপ্জীত তথ! জনুষ্ক দৃ্টিযু।]। 
অতিষ্বেদাণড সন্ধিগীভ। দাহত 
কা রুমে ভ্মঃ] পিন্ত সুক্পিড ূ 
কাকোপ অত্র শীতৈ রূপাচরেৎ। 
11 % 11 তত্র তাপদ্ের মাহ | 
তেষু তাপাভিধঃ স্বেদে। বালুক। 

হে 

বস্ত্র পাণিভিঃ 1 প্রতপ্তৈ রযসি- 
ক্তৈশ্চ কাষে হলক্তকবেফ্িতে 
|1% 0 উদ্চস্বেদ মাহ) অথব। 
বাতনির্নাশদ্রব্ক্কাথ রখাদিভিঃ 
| উন ধঁট” পুরযিত্ব। পার্স 

! চ্ছিদ্র" বিধায চ)্ বিম্ড্যাস্য" 
ত্রিখওঞ্চ ধাতৃজা*কান্টজা! মৃত 1! 

 ষডঙ্গলাস্য।, গোপুচ্ছা* নাড়ী, 
যুপ্জ্যাৎ দিহস্তিকা”। জুখোপবি- 
উ*স্বত্তান্ত” গুরুপ্রাবরণাবৃত”] 
হভিথ্গুক্ষ! নাড্যা দ্েদষে- 
দ্বাতরোগিণ” 1 ত্রিখগ্ড মিভি 
স্বেরমৌকর্ষ্যার্থ! ষডহুলাস্য! 

র মিতি মূলে যডঙ্গলবিশ [ীলমৃখ।* 

| গোপুচ্ছ মিব ক্রমর্শা” তে 
নাগ্রে গোপুক্াগ্রপরিমাথেন ক 
গা)? নাভী অত »* চার চি | দ্ি- 

হস্তিকা" হস্তঘববপরিথা রর হ্- 
জা ও ৪৫৫৬ ৮৮7 44৪ হিসি সি গুকষে তি হক্তিশু/শুবৎ ক্রু- 

মকুশত্বাৎ নাড়্যা ইব* সঙ্ঞা 1 
পুর ব।ব।নহাত্রান্ত ভূন” অন! 
জ্যখাদিরৈঃ। কাটে দগ্ধ ত 
থাকা নগর + তা 

1 বাতদপ্জে ভ্াচ্ছাছ্্য শধানৎ 
স্বেদযেয়র! এব" মাষাদিভিঃ 

স্েনৈঃ শবানঃ ম্বেদ মাচরেঞ্ 
1] উপনাহষ্বেদঃ 1 তখে!; 
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পনাহত্বেদথ্চ জর্ধ্যাদ্বাতহরৌষ- 
ধৈঃ) প্রদিহা দেহ"বাতার্ত" ক্ষী- 
র মাম রসাদিভিঃ ॥ অস্নপি, 
ফঃ সলবণৈঃ জুখোকে স্সেহ 
স'বুতৈঃ! ততো গ্রাম্যানূপমা” 
সৈ জীর্বনীষ গণেন চঈ || দর 
সৌবীরক ক্ষীরৈ বীঁরতর্বাদ্রিন। 
তথ]! জলথ মাষ গোধুমৈ রভ- 

বী তিল সর্ষপৈঃ 1 শতপুষ্প। 
দেবদ।রু শেফালী স্কলজীরকৈঃ। 
| এরগুমুলবীজৈম্চ রাস্সামূলক। 
শি গৃভিঃ। |; মিসি রী এ 
লবণৈ বরর্ন*যুিত চা 

শন্ধাভ্যাৎ বলা ভ দশষু কৈ] 

গুড়চ্যা বানরীবীজৈ ধখালাত* 
সমাহতৈঃ। ক্ষগৈ খিন্নৈশ্চ র্ 
জু বদ্ধেঃ সহ্েদধেমরত।। অং. 
চা তিতা হব যোগহ মা 

ধানিলার্ভিহৃৎ। জজ্য।বনর্থহ। উ 
পনা হস্বেদঞ্চ ্র্যযাৎ ) কেন গ্রু. 

কারেণ ইত্যাকাজ, 
কার মাহ বাতহরৌযধৈঃ। কথণ। 
ভূতৈঃ। অগ্নপ্িষ্টেঃ অশ্েন কা 
ঞক তক্রাদিনা পিষ্টেঃ সলবণৈঃ 
মেহযুক্তিঃ ক্ষীরমাপ্ন রলান্বিতৈঃ 
। সুখোষ্জেঃ। বাতার্ভদেহে প্র 
দি প্রলিপ্য ম্েদযেদিত্যর্থঃ | 

০ 

(শখ । * তত্প্র ও 

বেদে 

অথ বাম়েন সর্পপঞ্টেঃ কোকৈঃ 

নুক্্পটস্থিতৈঃ। ভেষজৈঃ স্বে- 
দযে! কি“ব। শ্বিমৈঃ কোকৈ 
পটস্থিতৈঃ 1 % 0. ডবস্েদ মাহ 
 দ্রবব্ষেদস্ত বাতক্গদ্রব্ক্কাথেন 

পুরিতে। কটাহে কোষ্ঠকে বাগি 
বিকট হবগাহযেঞ্ড 1 মৌ, 
বর্ণ রাজত" বাপি তাম্* লৌহঞ্চ 
দরুজণ। কোঠক-তত্র ঈববাঁতো- 
চাষে বডবিষ্ণদঙ্গল"।। আঘা- 
মে তাবদেবস্যাচ্চতুদ্ষো ণন্ত চি" 
চর |1%% 1] পক্ষানস্তর মাহ না; 

 ষডজল” বাবন্মস্নঃ ক্কাথস্য 
ী কোফষা স্বন্ধযোঃ সি- 

সত ভিষটেৎ সিগ্ধতনূ রঃ] অয 
মর্থঃ ৮ প্রথমতে। বাতত্দ্রব্য- 
স্কাথেন কটাহ” পুরিতে কোষ্ট- 
কে কটাছে বা স্তপণিন স্তিষ্টে | 
অথ বা নাভেঃ যডঙ্রল ূর্দৃ 
বাবছ ক্কাথে মগ্ন উপবিষ্ট প. 
*ঢাত কাখন্য ধায় স্বন্ধযোত 

সিচ্যমান স্তিষ্ঠে তথা চ কো- 
ক পরিপূণ' ভবতীত্যর্থঃ। ক্কা- 
পক্ষে প্রথমতঃ ম্মেহ ভ্যক্ততনু 

রুপবিশেজ]। মৃহ্র্তৈক" সমার- 

ত্য যাবৎ ্যান্চ্চভূটষ*। তা- 
বন্তদ্বগাহেত যাবদারোগ্যনি- 
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খ্চযণ 1 এব, তৈলেন দৃ্ধেন 
সর্পিষা স্বেদযেমর*। একান্ত- 
রে দ্বত্তরো বা যুক্তঃ জেতে 
হবগাহনে | এতাব্ত। কাথে।। 
দুগ্ধঞ্চ নিত্য মেব ষুজ্যতে! নে 
হস্ত দিন মেক*দ্বে বা দিনে গ-. 

মযিত্বা যুক্তঃ। ৪1 মান্দ্যশঙ্ক- 

যেতি ভাব 

ক্পৈ র্মনীভিষ্চ তর্যন্। শা. 
ররীরে বল মাধত্তে যুক্তঃ মেহে। 
২বগাহনে | জলমিক্তম্য বর্ 
ত্তে যথ! মূলে হম্করাদযঃ। ত- 
থৈব ধাতৃবৃদ্ধি হি ন্নেহসিক্তস্য 
জাঘতে | নাতঃ গরতরঃ কশ্চি-। 
দূপাযো বাতনাশনঃ। শীভ- 
শুলব্যপ্রমে স্তম্তগে ীরবনিগ্র- 

হে | দাগে ট মার্দবে জা | 
তে টা দন তি ভা ইতি 

ভাবপ্রকাশঃ | 

ঘ্বেদচুষকঃ পু* -ীতলবাযুত বৃ) 
ইতি কেচিও | | 

ৰ 

ূ 

ৃ 
ূ 

ব্বেদেজঃ ত্রি হেদাজ্জাভজন্তঃ ] 

ক্রমি দণ্শাদিঃ । ইতযমরঃ 1 ত | 

দগণ! যথ।। 

রাশ্চ যথা যেভ্যো ভবন্তিচ। ৃ 
মানুযষ্ষেদ মলজা মক্ষিকাদ্য। | 
ভবস্তি টচ। ন্বমেব্প্রসিক্তা- । 

শজঃ স্মৃতঃ॥ 

যেদন 
বা" পিপীলিকগণাদযঃ! সৎ 
ঘ্বেদজাপি বিজ্ঞেষ। বৃক্ষ গো 
পশু জন্তবহঃ |! সমিজ্ভ্যে। মাষ মূ 

0৬ 

দেগভ্যঃ ফলেভ্য শ্চৈব জস্তবঃ 
1 জাযস্তে ক্রিষষে। বিপ্রাঃ কা- 

ষ্েত্যো ঘুণকাদযঃ1] তথা শুক্র- 
বিকারেভাঃ পৃতিকাঃ প্রভবস্তি 
চ। সংষ্বেদজাশ্চ জাযস্তে বৃ- 
শ্চিকাঃ শুক্ষগোমযাৎ্|| গো- 
ভ্যো হি মহিষেভ্যশ্চ মানুষে- 
ভ্যশ্চ জন্তৰঃ। মৎ্স্যাদিভাম্চ 
বিবিধ অন্তঃ হক্ষে। বিশেষতঃ 
1 অথান্যানি চ সুক্মাণি সুক্ম- 
য্কা স্তত্তৈব চ। গোভ্ো হশ্রে- 
ত্য স্তথ| চৈব অঙ্টাপদ কিনী- 
কাঠ) মঙ্সিকাণা"বিকারাশ্চ 
উন মৈঃ ! শরা- 
বতি বিকারাশ্চ ক্রীষেভ্যে। ভ 
বস্তি হি। এবমাদি রসখ্যাতে! 
গণ সস্ষেদজে। মযা।। সমা- 
সাম্দিহতে হোষ প্রাক্কর্মৰ- 

ইতি বত্িপুরাণে 
কাশ্যপীযবন্শনামাধ্যাষঃ | 

মণ্ম্বেদজবিকী- ৬: লী স্বেদঃ। ইতি মে- 
দরিনী।। স্বেদন যন্ত্র যথা নি- 
বদ্ধ মৌষধ” স্ুতৎ ভূঙ্ঞে ত- 
্রগুণাম্বরে। রসপোটলিকা" 
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কাঠে দূঢ' বছু। শুণেন হি |! (স্বৈরতা স্ত্রী শ্ৈরিতা। ইত্যমর- 
ধাপ ্স্তান্তঃ স্বাবলস্বন টীকাযা* রাষমুক্ষটঃ || 
সংক্থিত। অংস্তাজ্দ্রালযেদ্বি* | শ্বৈরিণী স্ত্রী ব্যভিচারিণী। ইস্য- 
তত্তদৃক্তক্রমেণ হি॥। দোলাষ- মরঃ॥ চতুঃপুকষগামিনী।ইতি 
্রমিদ" প্রোক্ত" স্বেরনাখ্য*ত ্ মহাভারতে আদিপর্ব।॥ 
দেব হি! সন্ধান" কাঞ্চিকাদি ॥ : স্বৈরিতা জ্বী স্বচ্ছন্দতা। তৎ- 
সাদ্ুস্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে সবে পর্ধযাষঃ। যদৃচ্ছা। ২1 ইত্যমরঃ1। 
দ্য" নিধায ট। পিধায পচ্যতে স্বৈরিন্ধী স্ত্রী পরবেশ্স্থ। স্ববশা 
যত্র তন্ত্র স্বেদন* স্বৃত” ॥]| শিল্পকারিণীনারী। ইতি শব্দ- 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ | রদ্ধাবলী ॥ পরগূহস্থা স্বতন্ত্র 

স্বেদনিকা স্ত্রী কন্দঃ| ইতিহেম-; প্রসাধনানুলেপনাদি শিক্পকা- 
চন্্রঃ1॥ ভর্জ্বনপাত্র"] ভঙ্জ্ন- | রিণীতি বিশেষণতরযবুক্ত। যা 
শাল। চ।! সা সৈরিন্বী। স্বৈর" স্বাচ্ছন্দ্য* 

স্বেদনী ভ্তরী লৌহমষপাত্র” 1] ধরতীতি স্বৈরিস্ধী নিপাতনাৎ! 
তাওষ| ইতি লোহত। ইতি চ।॥ স্বৈরিদ্ধী পরবেশ্মন্থে শিক্পরুৎ 
খ্যাত") ইতি ভরতঃ॥ তৎ- || স্ববশা স্ত্রিষাণ! ইতি দত্ত্যাদৌ- 
গর্যযাযঃ| কল ২। ইত্যমরঃ0 | রভসঃ। ইত্যমরটাকাষা* ভর- 
হ্বেদনিকা ৩। ইতি হেমচন্দ্রঃ11 0; ত£)1 তস্য বগ”ুর* সৈরগী 

স্বেদমলোজতদেহঃ পু" সর্থক- সৈরিন্ধিঠ। ইতি চ টীকাস্তরণ1। 
পীযজিনোত্তমঃ। ইতি হেম- | স্বৈরী তি স্বতন্্ঃ। ইত্যমরঃ 1] 
চত্রঃ॥ স্বেদমলত্যক্তকাযশ্চ ॥ | স্বোগাজ্ঞিতঃ ব্রি স্বযমজ্ভিতিঃ 

তদক্তে তরি! স্বমুপাত্তঃ। যথা । পিতা চে, 
্েদরবিপুট্ স্ত্রী ঘন্মবিন্দুঃ। স্বে-। পুজ্রান বিভজে তস্য স্বেচ্ছ। 

দস্য বিপুটবিন্দুঃ। ইতি যঠী- স্বযমূপান্তে হর্থে পৈতামহে তু 
তৎপুরুষসমা সনিঙন্না ॥ পিত। পুভ্রষে। স্তল্য" স্বামিত্ব ৷ 

শ্বৈরঃ তি স্বচ্ছন্দঃ॥ মন্দঃ। ইতি] ইতিবিষ্স্ত্র“। অপিচ। মনু 
মেদরিনী বিু; পৈত্কন্ত গিত। ব্য 



স্বোপাজ্ছি 

মনবাপ্ত" যদাপ্ুযাৎ ] 
পুলৈ তরজেখ্খ সার্ধ মকান? স্ব 
যমজ্জত"। ত্স্বষমজিত মিতি 

কুত্ব। ন বিভজেদিত্যন্বযঃ 1 এ 
ততু স্কাবরবিষষণ। মণ্যাদাবন- 
ভূ: তেগি পিতু রেব স্বাচ্ছন্দ্য” | 
স্থাবর" দ্িপদৈ'ব যদ্যপি স্বয- 
মজ্জিতিৎ? অসস্ভুষ স্তান 
বান ন দান" ন চিএ ॥. 
পিতুঃ প্রসাদ, ভূ 
্ত্রাণ্যাভরণানি চ। স্কাবরন্ত ন্ 
ভুজ্যেত প্রদাদে সতি গৈতৃকে | 

ন তৎ. 
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্ 

) 

|| ইতি মিতাক্ষরাধৃতবচন মপি 
পিতামহধনপর”। পিত্রা চ স্বো- ূ 
গাংজ্জত* স্থাবর" দত্ত" ভুজ- 

তএবেতি । অন্যথা মূলভূভ, 
ঞত্যস্তরক বনাগত্তেঃ! ইতি, 
দাষতত্ত্ৎ 1 *₹ 11 স্বোপাজ্জিতিৎ 
দিবিধ” ; পিত্রাদিধনাদ্যুপঘ। 
তেন স্বেনোপাজিত”। তদনূ-। 
পঘাতেন উপাজিতিঞ্চ 1 ভদ্ধ- 
নবিভাগবিধি ধথা। ব্যাসঃ ॥ 
অনাশ্রিত্য পিতৃ্রব্য” স্বশক্ঞ্যা- 
প্লোতি ষদ্বধন”॥ দাযাদেভ্যো ন. 
তদ্দ্যাৎ কিদ্যালন্ধঞ্চ ষদ্তবেৎ 
1 কাত্যাযনঃ। দ্যণশহরো। হর্দ- 

| 

| 

ৃ 

. 

| 
!ঃ 

| 

ৃ 

| 
| 
পা 
1. 

| ষ 

হরো বা পুক্রবিসতার্জনাৎ পিতা; 

১ হয 
বেোপজ্জ 

পুবিভ্তার্জনাৎ। ক্দ্দিছি 
ভাবে। ভ্রব্যবৎ টু ইতি 

ন্যাষাৎ পুজ্রাজিতি বিশু ০ 
তু গ্থ্যণশিত্ব” বস বাত 

বিষষ, নপব 
৷ অভ্ভরকস্য তৃ ু দ্বাপশিত্বণ। ভা 

তৃধনোপঘাতে তু তে রঃ 
কাঁণঁশত্ব« বক্ষ্যমাণবচনাৎ্। 1 

পিতৃ রদ্ধহরত্বন্ত পিভূজব্যোপ- 
ঘাতাদগুণবস্থাদ। ইতি দ্বাষ- 

ভাগঃ॥ অনুপধাতে গিত। দ্যৎ- 

কখন" 
৫ 

শযো ৫ সা" 

ধারণধন।।জ বধ বধশেব শাহ 

ব্যানঃ। সাধারণ সমাশ্রিত্য 

বৎকিঞ্চিৎ বাহনাধুধণ। শো 
ধ্যাননাক্স তি ধন" ভাতগ় 
স্তত্র ভাদিনঃ॥ তন্য ভাগদ্বঘ 

দেষণ শেবাভ্ত সমভাগিনঃ | 
অত্র ভতর ইত্যগনক্ষণ” পিতৃ- 
ব্যাদযোপি বোদ্ধব্যাঃ | তস্যা- 
জরঁকম্য! সাধারখোপঘাতে যম্য 
ষাবতে। হন্*স্যান্সব্য মহতে 

বা উপঘ1ত স্তস্য তদনুমারেণ 

এ 
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ম্বোরস শ্বোবশ্থী 

ভাগকল্পনা কার্ধযা | ইতি দাষ- | স্বোবস্বীষ* ক্লী কল্যাণ*! যথা! 
ভাগঃ। ইতি চদাষতত্ব্*1॥ | শ্বঃশ্রেষষ" স্যাৎ কল্যাণ" স্বো- 

স্বোরসঃ পু* শিলাপিষ্টকন্কঃ 1 | বশ্বীধণ শিব শুভ*1 ইতি হলা- 
যথা। স্বোরসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ ;) নুধঃ 1 ইতি কেচিৎ |! হেম- 
কক্ধো দৃশদি পেষিতঃ | ইতি ) “চন্দরে মুগ্ধবোধব্যাকরণখে চ স্থো- 
শ্ব্দচন্দ্রিকা | বমীযস মিডি গাঠঃ || 

৫5 2 হে 
না 5% ১ ১০ 2 
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হ হুকারঃ। ল তু বযঙ্জনত্রযস্ত্ি | 
শবর্ণঃ 1 অফটমবর্গীষিচতুর্থবর্ণ 
শ্চ। তস্য উচ্চারণস্থান" ক&ঃ1 
ইতি ব্যাকরণ" অন্য স্ববূপ* 
যথা হকার" শৃণু চার্থা্র চত্ত 

বর্সপ্রদাষক*। জগুলীঘঘস*্যু 
কত" রক্তবিদ্যললতোপম*]॥ র 
জঃ সত্ব তমোযুক্ত" (555 : 

হ্ণ্স 

লীশম্চ হণনঃ শুন্যঞ্চ হাকিনী 
॥ অনস্তে। নঙ্গলী জীবঃ পর- 
মাতা ললাটজঃ! ইতি বীজ- 
বর্ণাভিধান* 1 

হ ব্য পাদপূরণ*। ইত্যমরঃ 1! 
সন্বোধন”1: বিনিগ্রহঃ | নি- 
যোগঃ | ক্ষেপঃ1] জখ্সা ? 
ইতি মেদিনী শব্দরত্বাবল্ 1 

য* সদী1 পঞ্চপ্রাণাত্মক" বর্ণ, হণ ব্য রুষোক্তিঃ॥ অনুনযঃ! 
'ত্রিশক্তিসহিত" সদ 1) ত্রিবি 

নদ সহিত" বর্ণ“হৃদি ভাবয পা. 
রতি] ইতি কামধেন্তন্ত্"।%] 
তস্য নামানি যথা ৷ হঃ1শবে। 

গগণ হণসে নাগলোকো। হস্বি, 
কাঁপতিঃ। নঙ্গলীশো জগৎ 
প্রাণ প্রাণেশঃ কপিলামলঃ ॥ 
পরমাত্মাক্জে। জীবে যবাকঃ 
'শান্তিদে হ্গনঃ। মৃগে। ভঘো- 
রুণা স্থাগুঃ ত্রুট কু কপ বিরাবণঃ। 
অম্মী্্ম বিহরঃ শসতুঃ প্র প্রাণশক্তি 
ললাটজঃ। স্বকোপবারণঃ শৃ 
লী চৈতন্য* পাদপূরণঃ | ম 
হালক্ীঃ পর" শু শাখোঠঃ 
সোমমণুলঃ। ইতি বর্ণাভিধ 
ন*।) 1) অপি চ। শুক্র শ্চ 
থ হকারো হ'শঃ প্রাণ সাস্তঃ 

শিবো বিষ) অঙ্গলো অঙ্গ 

ইতি মেদিনী॥! 
হঃ পু শিবঃ।। জলণা। শূন্য 11 

ধারণ” | মঙ্গল" ।। গগণণ1। ন- 
ল'লীশঃ।) রক্ত"]। স্বর্গত। ইতি 
মেদিনী 1! পাপহরণণ] চন্দ্রঃ! 
ইতি শব্দরত্বাবলী 1! সকোপ- 
বারণঃ!। শুক্কঃ। ইত্যেকাক্ষর- 
কোষঃ 1) 

হণ্সঃ পু* পক্ষিবিশেষঃ। হাস 
ইতি ভাষা! তত্পর্যযাষঃ| শ্রে- 
তগরুৎ ২ চক্রাঙ্গঃ ৩ মানসৌ- 
কাঃ৪। ইত্যযরঃ। বলক%ঃ৫ 

'পিতচ্ছাদঃ ৬1 ইতি জটাধরঃ 1 
মিতপক্ষঃ৭ সরঃকাকঃ৮ পুরু- 
দণশকঃ ৯! ইতিশব্দরত্বাবলী 
1 ধবলপক্ষঃ১০ মানসালযঃ ১১ 
। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1 অস্য 
মাস গুণাঃ। বাতহরত্ব"। বৃয্া- 
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হস 

তব“? স্বত্ব । মাণ্স বলপ্রদ- ! 
তবঞ্চ। ইতি রাজবললভঃ )ঞ 0. 
অপিচ। জিগ্ধ* হিম* গুরু যয": 
মাণ্স* জলপন্ষিণান্ত বাতদ্র” 
তেস্বপি চ হণসমা"স, বৃাতম। 
তিমিরহরঞ্চ 1 ইতি রাজানর্ধ- 

21! অপিচ। হণ্স ম রস কা-। 
চাক্ষ বক ক্রৌঞ্চ সরারিকা | ন-. 
ন্দীমৃখী জনে বলাকাদ্যাঃ 
প্রবাঃ স্মৃতাঃ॥ গ্নবস্তে মলিলে | 

যস্মাৎ এতে চল ঃস্মৃতাঃ 
। কাচাক্ষঃ কপর্দিকাক্ষে। বৃহদ্ব- 
কঃ। ক্রৌঞ্চঃ শরদিহ্গঃ স্যাৎ। 
টেক ইতি লোকে । শরারিক। 
সিন্ধু ইতি লোকে! স্কুল! কঠো-। 
রা বা চ ষস্যা স্চঞ্চু বস্তা | 

৷ গুটিকা চগ্চসদূশী । জ্ঞেষা ন 
ীমৃখীতি সা 'কাদস্বঃকরাবা 
ইতি লোকে! বল। বগুলী ইতি: 
লোকে। প্লবাঃ পিতহরাঃ সিগ্ধা। 
মধুরা গুরবে। হিমাঃ | বাত শ্লে- 

ক্সপ্রদ] শ্চাঁপ বল শুক্রকরাঃ । 

সরাঃ।1 ইতি ভাবপ্রকাশঃ [ফর] 
অস্য। ডিস্বগুণাঃ) হণ্সবীজ শ- 
বে জষ্টব্যাঃ [কক] তস্য শঙ্গ- 
ন" যথা? কাণ্াস্সু সর্বাস্বপি 
দর্শনেন হ্সস্য শবেন তু সর্ব ; 

শপ শশাাীশীশ্ীশীটিটি ততটা তে সপ শপে পপ 

শশা পী্পীপপপ শিপ পাট তি াশিপিসিস্পীশি 

হস 

সিদ্ধিঃ। নামানি হণ্সস্য শুণো- 
তি যস্তব প্রযাস্তি নাশৎ দুরিতানি 
তম্য | চৌরৈং মম" দর্শন মা- 
দ্যশব্দে নিধি দিতীষে হথ ভষ- 
চি ৷ যুদ্ধ” চতুর্থে নৃপতি- 
 প্রঘাদঃ স্যাৎ পঞ্চমে হণ্সরবে 

নরাণা"] ইতি বসম্তরাজশাঙ্গ- 
নে ৮ বর্গও 1] নির্লোভনূগঃ 
| বিষ্টঃ | সূর্য্যঃ 0 পরমাত্া || 
মত্নরঃ] যোগিভেদঃ]] আন্ত 
ভেদঃ)। শরীরদ্থবা ুবিশেষঃ ্ 
তুরঙ্গনপ্রভেদঃ। ইতি মেদিনী |! 
গুরুঃ 1 পৰতঃ। ইতি শব্দরত্রী- 

বলী ॥ শিবঃ। ইত্যনেকার্থকো- 
যঃ॥! অগ্রতগস্থতঃ | শ্রেসঠঃ] 
ইতি হেমচন্দ্রঃ]। বিশুদ্ধঃ) ই- 
ত্যজযঃ|।ষ্ক1| অথ হণ্সমন্ত্রবি- 

বরণ”; অস্যাজ "গাধত্রীমন্ত্র 
স্যশিরমি ত"সখযষে নও । 
মুখে অব্যক্তগা ষত্রীচ্ছন্দসে নমঃ 
৷ হৃদি পরমহণ্সদেবতাষৈ নমঃ 
লিঙ্গে হণ্বীজায নমঃ1 আ- 
ধারে সঃশক্তযে নমঃ 1 পরমা; 
অপ্রীতষে উচ্জাসনিশ্বাাভ্যা* 

 ষটশতাথিকৈকবি*শতিসহস্জ- 
পেন পূর্বভূতেভ্যে। নিবেদযামি 

।যুলাধারমগুপে সর্ণবর্ণচতুর্দল 
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পদ্দেবাদিসাস্ত তব্ণািতে গা. 
যত্রীহিতাষ গণনাথাষয ষটশত' 
মণ্খ্যজপ মহর্নিশ* সমর্গধামি ন 
মঃ। স্বাধিষ্ঠানমওপে অনেকবি- 
দ্যুন্সিভে বাদি লাস্ত ষড্বর্ণান্বিতে | 
যড্দলপম্মে সাবিত্রীনহিতীষ ত্র 

ক্ষণে অজপামন্ত্রষটসহস* নিবে 
দযামি নমঃ) দণিপূরমওপে নী 
লোও্গলমেঘনিতে ভাদি ফান্ত 
দশবর্ণান্বিতে দশদলপন্ধে লক্ষী- 
সহিতায বিষ্ৰে ষটনহস্জপ* 
সমর্পযামি নমঃ] অনাহ্ভম মগ্ডগে। 

তরুণরবিনিতভ বাদ দশবর্ণযৃতে দ্বা 

দশদলপদ্দে গেৌরীরইভাষ শি- 
বায অদণ। ষটনহমূজপ” সম 
য়।মি ননঃ ৮ বিশুদ্বমণ্ডপে বো: 
০ জীবাত্মনে 

রাদি অঃকারাস্তে জজপা] 
ক খাজণ* নিবেদথামি ন- 

ৰ 

০৮ ০ পা শশা শাসিত পপ পিপি শি ৫ শীী শিট শীট রহ 

্ 

মঃ। আজ্ঞামণ্ডগে শ্রীচন্দ্রপ্রভে । 
দিদলপদ্মে হক্ষৰ্র্ণ।ন্বতে মায়া: 
সহিত গুরুণূন্ভত ষ একদহসজপ' 
নিবেদষামি নমঃ | ব্রহ্গরদ্ধমণ্ড- 

গে নানাবর্ণেজ্জলে সহস্পদ্ম- 
সবিতা পরম মনে অকারাদি ক্ষ- | 

কারাস্তসহিতাষষ একসহসজপৎ 

পোপাস্পীশপীপাশীশাীশী 

নৈবেদষামি নমঃ মহস্শবে।| 

হস 
২স'খ্যপর ইতি ৰোধ্য” উক্কঞ্চ 
পদ্ম* কোটিনমন্বিভ মিতি। ইতি 
জপ" সমর্প. অফৌত্ররশতসখ্্য- 
মজপাজপ, র্যা, ৷ অকারাদি 

ক্ষকারাস্ত৷ বর্ণ। হণ্দ ইতি শিব 
শক্তি বিন্দন। ব্রহ্ম অ ইতি বিস- 
গবপ বিস্দভ্যা" হত্িহরষে। রভেঃ 
দঃ ঘে। হহমিত্যভেদ ভাবন- 
য। ব্রহ্মবূপতা* স্ব" স্ব" পরিভাব্য 
উক্তঃ। যটশতাধিকৈকবি"শতি 
সহসুজপেন পরদেবতাকপঃ ভা 
পরমেশ্বর আীষতা মিত্যেব বা, 
ক্কপ্সয ধ্যাযেৎ 11%11 হণসম্য 
ধ্যানপষথ1। আরাধবাম্ষে মণি- 
স'্নভ মালিক" মাষ।পুরী হৃ- 
দযপক্কজ সন্ধেবিষ্ণ। শরদ্ধানদী 
বিমলচিন্তজল।বগাহ* নিত্য* স- 
মধিজলুমৈ রপুন ভর্বাধ 11%11 
প্রসঙ্গ জ্জপা রহস্য" লিখ্যতভে ॥ 
পঞ্চাশদর্ণ স' ০/০৪৪ রি 
প্রাভিলৌম্যেন ব্রক্ষবপ* মেরু 
ক্ষকার* পরিকন্গ্য তষ। মহ জগ* 
হর্ষ দিতি দোষলেশৈ নঅরবাধ্য- 
তে) এভন বিশ্ব মেব হণ্স ম।- 
তৃকযে। রেকাকারেণ কালা ত্মন! 
লোকে চিদ্াক্স উচ্যতে অজ- 
পাবিধ।ন" বিনা শ্রীবিদ্যাদি সক- 
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লবিদ্যাযা অনধিকারী ভবে? 
তদুক্ত"! হণ্সজ্ঞান বিমুদ্ধেন 
কুতমপ্যরুত' তবে । ইতি 

অজপাধারণ* দেবি কথষামি 
তবানঘে। যন্য বিজ্ঞানমাত্রেণ 
গরণ ব্রদ্মৈৰ দেশিকঃ 1 হণ্সঃ 
পদ" পরেশানি প্রত্যহ" প্রজ 

পেম্নরঃ। মোহরন্কু" ন জানাতি 

মে ্  স্তস্য ন বিদ্যতে ) শ্রীণ্ড 
৪ ক্কুপয। দেবি জ্ঞাষতে জ 

রে যদ] । উচ্চা সনিঃশ্বাম-: 
তষ। তদ] বন্ধক্ষষে। ভবে, ॥ 

উদ্ভাপে চৈব নি'ম্বাসে হস ই 
তাক্ষরদ্বযণ! তক্মা প্রাণস্ত হ”। 
সাত্ব। আত্মাকারেণ অণগ্তিতঃ 0 

নাভে রষ্ঠান নিগ্বাসাঞ হাদ- ূ 
যাগে ববস্থিতিঃ ৷ ইতি রাঘ্ব-: 

ভূত দ দক্ষিণ'মূর্ত সহিতাযা” 
এপটলঃ।ঞ% 0 অহোরান্র মধ্যে 

হভাপাজগলণ্থ্যা যথা । 

নাডিকা মৃত। | “ঘফ়িনাড্যা অ- 

হোরাত্র* জপসখ্খ্য ক্রমো মতঃ 

! একবিস্পতিসাহম্* ষটশতা ধি- 

ক মীশ্বরি। জপতে প্রত্যহ" প্রাণী | 

সাক্দ্রানন্দমমধী” পরা”? উৎ্পপন্ভি 

শ্চ জপারস্তে। মৃত্যু স্প্য নিবে-। 

ষ্টি-। | 

শ্বাসৈ ভরবে প্রাণ ষটপ্রাণা | 

পপ পোপ ৮৮ পাশাপাশি 

হস্স 

দন] ইতি তট্্রব ৭ পটলঃ11%) 
'অজপানাম কারণ মণি তত্রৈব । 
বিন। জপেন দেবেশি জপো ভব- 
তি মন্ত্িণঃ। অজপেষণততঃ প্রো 

ক্তা ভবপাশনিক্কস্তনী 1 এব” জ- 
প” মহেশানি প্রত্যহ" বিনিবেদ- 

যেও ।গণেশ শ্রন্ধ বিষ্ুত্যো হরা- 
যপরমেশ্বরি 1 জীবাতানে ক্রমে- 
দৈব তখৈব পরমাত্মনে । ষটশ- 
তান সহমাণি সহস্ঞ্চ তদের 
হি পুনঃ মহস্" গুরবে ক্রমেণ 
চ নিরবেদযেত কঃ) এব" যথা- 

্থানাবস্থিতেতে ভা গণেশাদিভ্য 
স্তজ্প সদর্ঘণ মৃদু! তভৎস্থানা, 
না তত্তদবস্থিত াতৃকার্ণানাথ 
বপমাহ তত্রের | আধারে স্বরণ 

| বর্ণে হম্মিন বাদি সান্তানি সম্ম- 
রেড দ্রুত পৌবর্ণব্পানি বর্ণানি 
পরমেশ্বর । স্বাধিষ্ঠানে বিদ্র- 
মাভে বাদি লান্তানি চ স্মরেৎ। 
বিদাতপঞ্রপ্রতা ভানি সুনীলে 
মণিপুরকে ॥ ডফান্তানি মহানী- 
লগ্রতাণিচ বিচিস্তযে্চ? পিঙ্গ- 
বর্ণে মহাবহ্ি কলিকাভানি চি- 
স্তযেৎ।! কাদিঠাস্তানি বর্ণানি 
চতূর্থে ইনাহতে প্রিষে |বিশুদ্ধো 
ধৃমূবর্ণে চ রক্তবর্ণান্ স্বরান্ ষ- 
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জেৎ। আজ্ঞাষা” বিদ্যুবাভাষা* 
শুভো হক্ষৌ বিচিন্তযেৎ।! কপু- 
রদ্যুতিস*রাজঙ, সহসূদলনীর 
জে। নাদাত্মক* বন্ধরন্ধ"জানী-। 
হি পরমেশ্বরি ॥ এতেযু সপ্তচক্রে 
যুস্থিতেভ্যঃ গরমেশ্বরি। জগ* 
নিবেদযিত্ব। ত" ৮ 
প্রিষে ॥ সহজ*পরমেশানি ন্যা- 

সণ হর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। খষি হণষো 1 
হুব্যক্তব্ধপগা যত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে ৷ 
দেবতাপরমাদিস্ত হদসোহহপ্বী, | 
জ মুচ্যতে! সঃশক্তিঃ কীলক" | 
সো হহ" প্রাণবন্ত ত্ব মেব হি?! 
নেত্রস্থল" ভবে শ্বেত" বর্ণঞ্চ প- 
রমেশ্খরি! তদ। তৎ সহ ইত্যেব” 
ম:ন। রম্য প্রকীর্ভিতঃ | মোক্ষা-। 
ধেঁবিনিযোগঃ স্যাদেব* জানী-, 
হিপার্ধতি। ততঃ যডঙ্গবিন্যাসণ 

জরর্যাদ্দেহস্য সিদ্বযে 1] ু্য্যৎ। হ্* 
সোম" মহেশানি নিরঞ্জন মতঃ 

গর” নিরাভাস* চত্র্যস্ত"স্বা- 
হাস্তে ক্রমতো ন্যসে্ ) কব 
চান্ত” প্রবিন্যস্য ততো! হনস্ত-। 
পদ্দ" স্মরেছ।। ইতি চ তত্রৈব ৭। ূ  
পটল 0৬ 1 অজপাব। দ্বৈবি-: | জং 
ধ্য মুক্ত" থা! হণসেতি প্রক্কৃতি 
জেয ওকারঃ প্রক্কতে ওঁণঃ 1 

আশ পাশা 

পপ পাপা 

হণ্সক 

হণ্কারেণ বহি খাতি সকারেণ 
বিশে পুনঃ1) হ"সেতি পরম* 
মন্ত্র“ জীবে। জপতি সর্বদা! । ষ- 
ট্শতানি দিবারাত্রৌ। সহস্ণ- 
ণ্যেকবিম্শতিঃ॥ অজগানাম 
গাধত্রী যোগিনা" মোক্ষদাি- 
নী। অজপা দ্বিবিধ! দেবি ব্য- 
ক্তা গুপ্ত। ব্রমেণ চ 11 ব্যক্তা চ 
দ্বিবিধ! প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃ 
স্ববপিণী। জ্যোতীবূপা। চস 
দেবী হৃদিস্থানে প্রতিষ্টিত। || 
ঠকারব্বপ1 গুপ্তা চ শিবশক্তিঃ 
প্রকীর্তিতা। চন্দ্রবীজণ ঠকার- 
স্তবীগ্সিতঃ স্বর উচ্তে | অ- 
জপার্থমযী গুপ্তা বহিজায! 
প্রকীন্ত্িতা! অস্যাঃ সক্বন্পমা- 
ত্রেণ পুরশ্চরণ মুচ্তে। ইতি 
নিরুভ্তরতন্ত্রে ৪ পটলঃ 11 
সকঃ পু” পাদকটকঃ। যথা) 
পাদাঙ্গদণ তুলাকে।টি এর্জীরে। 
নপুরে। হস্রিযাণ | হণ্পকঃ পাদ- 

কটকঃ কি: শী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা |! 
ইত্যঘরঃ |; ঘট নৃপুরে ৷ কে- 
৪ [দা্জদাদি চতুদ্ক* চর্ণ- 
ভূষণে নূপুর ইত খ্যাতে | হ* 
সকাদিদ্বষ" রবশুন্যে হ"সাক্কতি- 

চরণভূষণে ইত্যাহঃ। হণনইৰ 
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কাষতি ষধূরধনিত্বাথ হ'সকঃ । 
কৈ শব্দে ডঃ1 হণ্সাক্কৃতিত্বাৎ 
হণ ইব হ“সকঃ ইতি বা ই. 
বার্থে বিকার সণ ইত্যাদিনা ; 
কঃ। ইতি ভরতঃ11% 1 রাজ 
হ“সঃ1 ইতি শব্দচন্দ্রিক। | তা | 
লপ্রভেদঃ ৷ যথা! লঘু গরু 
লবৃর্যত্র সতালো। | হ“সকঃ স্মৃতঃ 
। ইতি সঙ্গীতদামোদরঃ 1. 

হণসকীলকঃ পু* রতিবন্ধবিশেষঃ 
যথা । নারীপাদদ্ধষণ ক্ুত্বা কা- 
স্তস্যোরুযুগোপরি ! কটি মা- 
ন্দোলযেদ্যত্রীৎ বন্ধে হযণ হৎ- 
সকীলকঃ 1 ইতি স্মরদীপিকা।! 

হ*সকুটঃ পুৎ কহ । 
কেচিৎ।। 

হ*সগদগদ। শ্রী মধরভাবিণী। 
তৎ্পর্য্যাযঃ। মধুরনিস্বন! ২) 
ইতি ভ্রিকাওশেষঃ] 

হ"সগামিনী স্ত্রী নারীবিশেষঃ | 
হণ্সগমনইবৰ গমন* ষস্যাঃ স। 
| ব্রন্ষানী! ইতি হ"সাবঢাশব্দ-। 

দর্শনা 1 
হ*সদাহন* ক্লী অগুরু? ইতি 

শব্দচক্দিকা |। 
হণসনাদিনী স্ত্রী নারীবিশেষঃ! 

তম্যা লক্ষণ" যথা ৷ গজেন্দ্রগমম- 

হ্্সর 

না তন্বী কোকিলানা* রুতান্বি- 
তা! নিতম্বগুর্বিণী যা স1 কথ্য- 
তে হণসনাদিনী॥! ইতি শব্দ- 
মালা | 

হণ্সপদী ভ্রী গোধাপদী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ1| হ'সপদীবিশে- 
যঃ। তথ্খপর্যযাষঃ] মধুস্বা ২ 

হণ্সপাদী ৩ ত্রিপদী৪। ইতি 
রত্বমাল। 11 

হ্সপাদ" ক্রী হিজল! ইতি 
হলাযুধঃ 1. হ*সচরণে পু*1। 

হণ্সপাদিক। রী হণসপরদ্দী। ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
(হণসপাদী স্ত্রী হ“সপদীবিশেষঃ 

ইতি; । ইতি রভুমাল] 11 
হণসম।ল। স্ত্রী কাদন্বঃ। ইতি 

শব্দচক্দ্রক। ॥ হ"সসমূহঃ 

যথা। তা, হ"পদাজাঃশরদীব 
গা মহৌষধী নর্ত মিবাত্- 
ভাসঃ। হিরোপদেশ। মৃপদে শ- 
কালে প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্গ- 
বিদ্যা? ইতি জমারসম্ভবে $ 
সর্গঃ 1] 

হণ্সমাষা অ্ত্রী মাষপর্ণী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

হ"সরথঃ পু* ব্র্মা। ইতি ত্রিকা 
ওশেষঃ 1 



৭০১৯ 
হ*সাৰ হণ্পী 

হ"সলোমশ* ক্রী কামীম*। ইতি | রক্তবর্ণ-চতর্শাখ" দ্বিভুজ" অক্ষ- 
রাঁজনির্ধন্টঃ ॥ _ সুত্র কমগুলুকর* হণসাকঢণ ত্র- 

হণসলোহক* ক্লী পিতুল”! ইতি | জ্গাণ। ইতি বৈদিকসন্ধযাপ্রা- 
হেমচত্দ্রঃ 1 ণাষাসে ব্রন্গধ্যান” 0 

হণসবতী স্ত্রী হ্"সপদীলত। 1] হণসাৰঢ। তরী ব্রক্গানী। যথ। 
ইতি জটাধর£11 হ*সবৃক্তেত্রি |; চতুক্ধাখী” জগদ্ধাত্রী" হণ্সাৰ- 

হ*সবাহনঃ পু* ন্ধা। হণ্সা-] ঢা*বরপ্রদা”। সৃষ্টিকপা*মহা- 
বঢশব্দদর্শনাতু। ইতিকেচিৎা!; ভাংগা? ব্রক্মানী” তা" নমাম্যহৎ 

হ"সবীজ* ক্রী হণসডিস্থঃ। তস্য ইতি বৃহ্মন্দিকেশ্বরপুরা ণো- 
গুণাঃ) হণসবীজ" পর" বল্য*। কত দুর্গে া্বপদ্ধ তিঃ টা 
বুণ্ছণ* বাতনাশন”। পাকে ল- । হ'নিকা ও স্ত্রী হ*সী! ইতি শব্দ 
টি প্রোক্ত” সর্ব মষবিনাশ- | রত্রাবলী ॥ 
ন”1। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1 ইপ্সী স্ত্রী হণ্সভার্ব্যা। তৎ- 

হ্সাজ্যিঃ পু” হিজল”! ইতি ; পর্য্যাষঃ! চক্রার্্রী ২ বরটা ৩ 
কেচিৎ 1] হণসপাদশ্চ ॥ ;: চক্তার্কী৪ বরটী ৫ সরঃকাকী 

হ"্সাধিকঢ। স্ত্রী সরস্বতী! যথা! | শহর্পসক1৭ বারল।৮ হপ্সযো- 
বাণী" পর্ণনিশ [করোজ্ছুলমুখী” " যি২৯। ইতি শব্দরত্রীবলী॥ 
কপূর জন্দগ্রভা, । চন্্রার্দা্ক-। বরল। ১০ মরালী ১১ নঞ্গম- 
তমস্তকা" নিজকরৈঃ থৰভ- ৃ ন।১২ শদ্গামিনী ১৩) ইতি 

তী মাদরাৎ 1 বীণ! মক্ষ গুণ” | রাজনির্ধন্টঃ]] দ্বাবিম্শত্যক্ষর- 
স্ধাঢাকলসৎ বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গ তত | গদ্চ্ছ ছন্দোবিশে শষঃ1] যথ। 1 মৌ 

নী”! দিব্য রাভরণৈ বি . গৌ নাশ্তত্বারো গো গো বঙ্গ 
ততনৃ হণদাধিকঢা” ভজে 0. ভুবন যতি রি তি ভবতি হ্ণ্সী। 
ইতি নি ॥ ৷ সার্ধ* কান্তেনৈকান্তে হে 

হ"্স।ভিখ্য” কী বপ্যণ। ইতি তি. বিকট নানু স্নুরূভি টা 

হে রা ) | স্তী কামক্রী [াকৃতস্ফীত প্রমদ্ 
হ'সবঢত পুত ন্ধা। যথা ।॥ অরভমভর ঘ্লঘু রমন্তী! কা- 



৭০৭9 
হঞ্জিক। 

লিন্দীযে গম্মারণ্ে গবনগত- | 
হট 

প্রকাশঃ 

নপরিতরলগরাগে কণ্নারাতে ৷ হঞ্জে ব্য নাট্যোক্তো চেটীসঙ্গো- 
পশ্য স্বেচ্ছ” সরভসগতি রহ ৃ  

বিলমতি হণমী ॥ ইতি ছন্দোম 
৪২ অবকহ |] হণ্মন্্ীজা- 
তিঃ। ইতি সুগ্ধবোধব্যাকরণ।। 

হ'সোদ্রকণ ক্রী পানীযবিশেষঃ 1 
যথা! নাদেষ"ন নবদুদ্ঘটেষ নি-। 
হিত" সন্তপ্ত মর্কপ্গুভি মি 
ন্যাঞ্চ নিবিষ্ট মিন্দুকিরণৈ র্ 
ন্দানিলান্দোলিতণ। এলাটদাঃ 
পরিবাসিত ত* আমহর" পিত্ত টং 

ৃ 
দাচে বিষে নন রক্ত মদাত 
যেযুচ হি” শর্গন্তি হ'মোদ 

7০11 ইতি রাজনি ধণ্টঃ! 

- 
ূ 

হণজে| ব্য সঙ্গোধন* || দপ্]। 
দক] €5121 ইতি ৪৮৪ ৪ 

বলা)! 
হন্কঃ পু” গজসমাহ্যান”। ইতি 

জটাথরঃ 1 
হক্কারঃ পু* আহ্বান") ইতি 
কেটি )। 

হ%| ব্য 

ূ 

নাট্যোক্তৌ চেটীস- 
ঘোধন”। ইত্যনরটীকাযা" ভ . 

ূ 

ৰ 
| 
| 

ধন”! যথা। হণ্ডে হঞ্জে হলা- 
হান” নীচ” চেটী” সখী” প্রতি 
ইত্যমর্ঃ) হণ্ডে নীচসম্বোধ- 
নৎ। হঞ্জে চেটীমযোধনণ] হলা! 
সবীনন্বোধন। ত্রষ মেবাব্যষ* 
) যথ।! হও্ডে ঈত্তিল। অরে 

হঞ্জে কাঞ্চনমালে। হল। সউ- 
স্তলে ইতি ত্রষ মপ্যাদস্ত মব্য- 

যমস্তি। হও হ৪1 হল। শব্দী- 
জবধঃ সঙ্বোধ বাচকাঃ। ইতি 
| হতবৃত্ত। ৮৮ বৃ 

জন্তরাজ গতি চেটিক1- 
হন ন" হলেত চ। 

হখ্ডেতি দৎ্দিভাব্বান সার্ষ্যে। 

মারিষ উচাতে।॥ ইতি ভাগু- 

রিশ্চ! অনব্যষ্শ্চ হলাশব্বঃ 
সখীপর্য্যাযে। হস্তি। বাল! 
বাস্ুঃ সখী হলেতি তরিকা গশে- 
যেবোগালিতঃ। অতৃপ্তে। হণ 

মরিষ্যামি হে হলে ভাষিতম্য 
চেতি ভডিতমিশ্রঃ ৷ ত্র মিদ 

মবাৎুগন্নগ। ই রা ভরতঃ 
লদ্রমঃ]। 

৩১৫, । ইতি হট! 

ক ক 



৭০৭১ 
হঠপ 

হটপর্ণি ক্রী সৈবালণ। 
রত্বাবলী | 

হউঃ পু" ক্রযবিক্রষস্থান*] হট, 
ইতি ভাষা! ইত্যমরঃ 1 

হউচৌরকঃ পু” চৌরবিশেষঃ। 
হাটচোর ইতি ভাষ।। তত্প, 
ধর্যাযঃ। মলীকরঃ ২ মাচিলঃ ৩ 

চিল্লাভঃ৪1 ইতি শব্দরত্রাবলী 
|| বন্দীকারঃ ৫ প্রসহাচৌরঃ র্ 

1 ইতি ভ্রিকাগ্ুশেষঃ | | 
হউবিলাসিনী স্ত্রী গন্ধজ্রব্যবি-. 

শ্ষঃ। তত্পর্য।যঃ। ধমনী ২ 

অগ্জুনকেশী ৩ হন্ঃ৪1 ইত্য ৃ 

নরঃ] হরিদ্রা। ইতি ভাবগ্র | 
কাশঃ || পুস্তকান্তরে হরিবি 
লাপিনীতি চ পাঠঃ | 

হঠ কীলবন্ধে॥ বলাত্ক্লুতী। 

গুতো ইতি কবিকল্পদ্রমঃ | 
কীলেবন্ধঃ কীলবন্ধঃ! হঠতি! 

| 
| 

ইতিশব্দ 

1 

1 

ছাগ” কীলে বপ্নাতি ইত্যর্থঃ 
কাতন্ত্রাদো সখ রগাত্রে 
হঠতি পরচক্র" বলী ! ইতি 
দর্গাদাসঃ |] 

হঠঃ পু* বলাৎকারঃ। ইত্যদরঃ 
11 প্রশ্শী। উ€ তিমেদিনী |? 

হঠপর্ণাঁ রী সৈবালঃ ॥ 

ত্রিকাণ্ডশেষঃ 1 

ূ 
ূ 
ূ 

ৰ 
ৃ 
ূ 
ৰ 
! 

ৃ 

ইন্ডি। 

হঠাল্ 
হঠযোগঃ পু* যোগবিশেষঃ ! 

যথা! ইদানী" হঠযোগস্ত ক- 
থ্যতে হঠসিদ্ধিদঃ! ক্ৃত্বাসনৎ 
গবন।শ* শরীরে রোগহা রক" 
॥ পুরক* ঈন্তক ঞেৰ রেচক" 
বাষুন। ভাজ ইথণ ক্রমোৎ 
ক্রম জ্ঞাত্বা গবন্" সাধযেণ্, 

সদা ধোৌত্যাদি কর্মঘটকঞ্চ 
সংস্ক্্য্যা্ধঠনাধকও ৮ এতম।- 
ড্যান্ত দেবেশ বাযুপূর্ণ* প্রতি- 

চিত"] ততো! মনে। নিশ্চল” 
স্যভত আনন্দ মেবহি। ভঠ 
যোগাম কালঃ স্যারনঃ শুন্যে 
ভবেদদ্ি।] ইদানী"ভঠত যাগ [গ- 
সা দ্বিতীয" ভেদব শৃণ। আ- 

কাশে নামিকাগ্জেত স্তর্যাকো- 
টিসম" স্মরেও | শ্েত'রক্ত“ত 
থ। পীতৎ কুঞ্জ সিত্যাদি বগতঃ! 
এব" ধ্যান্বা চিরাষূঃ স্যাদজ|জ- 

ননবজ্জিতঃ 1 শিবতুল্যো মহ।- 
ভ্বাসৌ হঠযোগ গুনাদতঃ) হ- 
ঠাজ্স্যোতি্ঘাষে। ভৃত্ব। ্ থ স্তরেণ 
শিবে। ভবে 1 অতো! হয" হঠ- 
যোগঃ মা সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসে-, 
বিতঃ; ইতি যোগত্বরোদষঃ 

ঠ।লুঃ স্ত্রী ঈত্তিকা! ইতি টি 
চন্দ্রিকা ॥ 
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হড়িক হত 
হঠী স্ত্রী বারিপর্ণী। ইতি ধরণী | ইটস পু* মলেগ্রহিঃ হাডি 
হুডিঃ পু* কাষ্ঠন্ত্রবিশেষঃ। হা- ; ইতি ভাবা। ইতি যুগ্ধবোধব্যা- 
ইড ইতি ভাষ|! যথা! নিগ-। করণ”।! 
ডে! লোহবন্ধে হস্ত্রী হড়িঃ কা- ; হণ্ড| ব্য নাট্যোক্তো নীচসন্ো- 
দ্য যন্ত্রণে! ইতি ক্ষত্রিষবর্গে | ধনণ। ইত্যগরটীকাষা শ্ভরতঃ1 
শবমাল। |! মৃত্পাত্রভেদঃ! হাড়া ইতি 

হৃড়িকঃ পু” নীচজাতিবিশেষঃ ) ভাষা ইতি বক্ষ্যমাণশবদ- 
হাড়ি ইতি ভাষা! তণুপর্য্যাযঃ ; শনাৎ 
৮৬৬ মলাকর্যাঁ হড়ক শ্চা হপ্তিকা ভ্্রী মৃপাত্রবিশেষঃ 1 
বপুঞ্জিকা। ইতি শব্দবালা | / হাভী ইতি ভাষ।! ইতি বক্ষ্য- 

হড়” ক্রী অস্থি। ভাড ইতি ভাষা ; মাণশবদর্শনৎ || 
।ইতি শবচন্ট্রিকা ॥ হণ্ডিকাসুতঃ পু” ন্ুদ্রহপ্ডিকা । 

ইড়কঃ পু* নীচজাতিবিশেষঃ তশুপর্্যাযঃ। কণনঃ২। ইতি 
হাড়ি ইতি ভাষ। ইতি শব্দ- | ত্রিকাগুশেষঃ 1) 
মাল! ] হী স্ত্রী হণ্ডিকা। হাডি ইতি 

হউুজণ ক্লী মজ্জা। ইতি শব্দ] ভাষ|। ইতি কেচিৎু || 
চন্দিকা | হণ্ডে ব্য নাট্যোক্তে নীচমন্থে।- 

হ্ড়িঃ ইড়িপজাতিঃ। হাড়ি ; ধন"! ইত্যমরঃ | 
হড়িকঃ ইতি ভাষ। সতুচীর্ডা | হতঃ তরি আশারহিতঃ! তিৎ- 

লীগর্েলেটস্য গরসেন জাতঃ ) পর্যযাযঃ। মনোহতঃ২ প্রতি- 
।যথ11 সব্য শ্চাগডালকন্যাষ।* ; হতঃ ৩ প্রতিবদ্ধঃ ৪1 ইত্য- 

লেটবীর্ষ্েণ শৌনক। বভুবতু ; মরঃ | নউঃ 1 তথ্পর্ষ্যাষঃ 1 
স্তৌ বৌ পুজৌ হড়িক শৌগ্ডি; প্রমাগিতঃ২ নিবভিতঃ৩ নি- 

. কৌতথা| হড়িক শৌগ্ডিক- 1 কারিতঃ৪ নিশারিতঃ ৫ প্রবা- 
বিত্যা্র দূফট হাউ ডমৌ তথে দিতঃ ৬ পরাপিতঃ ৭ নিষুদিতঃ 

তাযপিপাঠঃ1 ইতি ন্ষবৈবর্তে 1 ৮ নিহিণ্গিতঃ ৯ নির্বাসিতঃ ১০ 
' ব্রন্মখণ্ডে ১ অধ্যাষঃ 11 ; অন্ভর্জগতঃ ১১ নিগ্রন্থিতঃ ১২ 
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অপাঙনিতঃ ১৩ নিস্তহিতিঃ ১৪. 

নিহতঃ ১৫ ক্ষণিতঃ ১৬ পরি- 

বঙ্ভিতঃ ১৭ নির্বাপিতঃ ১৮ বি- 
শসিতঃ১৯ মারিভঃ ২০ প্রতি- 

ঘ[তিতঃ ২১ উদ্বাসিতঃ ২২ প্র- 

মথিতঃ ২৩ ব্রুখিতঃ ২৪ উজ্জী-: 
মিতঃ২৫ আলন্তিতঃ২৬ পি. 

প্রিতঃ ২৭ বিশরিভঃ ২৮ ঘাতি-
 

তঃ ২৯ উন্মন্থিতঃ ৩০ বধিতঃ | 
৩১1 ইত্যমরদর্শ না| পুরি- 
তাঙ্কঃ। তথ্পর্যযাষঃ! পিগ্ডিত* 
২ গুণিত* ৩। ইতি ত্রিকাণ্ড-। 
শেষঃ 1 হননে ক্রী ক 1 

হতি: 
বিরোধরুৎ ! জীবনার্থ* হত" 
তীর্থ জীবনার্ঘণ হত" ব্রত 1 
অসত্য। চ হতা বানী তথা 
পৈশুন্যবাদিনী ! সন্দিপ্ধো- 

পহতে। মন্ত্রে! ব্যস্তচিত্বো হ 
তে! জপঃ1॥ হত মশ্রোত্রিষে 

দান" হতো লোকশ্চ নাস্তিকঃ 

। অশ্রদ্ধবা! হত" সর্ব" যত্কুতৎ 

পারলৌকিক” 1; ইহলোকে! 

হতো নৃণা* দরিদ্রাণা" পরস্তগ 
) মনুষ্যাণা* তথা জন্ম মাঘন।- 
ন*বিনা হত] ইতি পান্মো- 

তরখণ্ডে ৪ অধ্যায়ঃ 11 | 
পারিভা যিকহৃত। যথা । অবৈ- | হতকঃ পুত নীচলোকঃ [ ইতি 

বব হতে। বিপ্রো হত" শ্রাদ্ধ কেচিৎর 1? 

মতূনূর*! অব্রন্ণ্য"হতণ ক্ষেত্র ) হতমূর্খঃ পু” অতিমুখঃ | যখা ! 
মন চার” হত" জল" সদভিশ্চ ূ  

হতো ধর্মঃ ক্রোধেনৈৰ হত, 

ক্রুরঃ খলো হতদর্খঃ পাপশী- 

লে ভবেন্নরঃ 1 বৃধদ্য গমনে 

তগঃ॥ অদৃঞ্চ হত" জ্ঞান" প্র নিতা* জ যতে স নরাধমঃ 11 
মাদেন হত" শ্রুত”] গুর্বভন্তযা। | 

হতা নারী ব্রদ্ষচারী তথ। হতঃ। -হ 

অদ্দীপ্তে হথ্পৌ হতো হোষো। 
হত। ত্বজর মাক্ষক। | উপজী- | 
বাাহত। কন্যা স্বার্থে পাক ক্রুযা। 

হতা। শৃত্রতিক্ষে। হতো যো 

গঃ কপণন্য হত" ধন”।॥ অন: | 

ভ্যামহতা বিদ্য। হতো রাজা 

হতাশঃ তরি 
ইতিজাতরত্র কোষ্ঠীপ্রদীপৌ ॥ 

নির্দযঃ 1 আশা- 
রহহঃ1) পিশুনঃ | ইতি মেদি- 
নী বন্ধ্যঃ। ইতি শব্দরত্া- 
বলী।! 

| হতিঃ স্ত্রী অগকর্ষঃ! যথা ॥ 
মখ্যার্থহৃতি দেোষঃ। হতি রপ- 

কর্ষঃ। ইতি কাব্যগ্রকাশে ৭ 
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হন হু 
উল্লাসঃ॥ হত্যা চ হমঃ পটঃ। ইতি সিদ্ধাস্তকৌ- 

হত্রুঃ পু” ব্যাধ্িঃ শত" ইতি মুদ্রী॥ ক্কিপি হন? তস্য প্রথ- 
এর ্ মৈকবচনে হা? 

ত্যাঁ স্ত্রী হননণ] বধঃ। যথা ইন: ক্লী মারণ। যথা! স্যাৎ 
ত্র দ্গহত্য। ভরাগান্ পেষণ গর্ব | প্রাণবিষোগফলকব্যাগারো। হ- 
দনাগমঃ। মৃহাত্তি গাতকান্য ) নন* স্মৃত"॥ ইতি প্রাষশ্চি্ত- 
হুঃ সণ্সর্গ শ্চাপি তৈ৪ সহ 11 বিবেক 1 পূরণ” । ইত্যন্ক- 
ইতি প্রাশ্চিত্তবিবেকাদিঃ | | শাস্ত্র 1] 

হথঃ পু* বিষগ। ইতি সপক্ষি- | হনীলঃ পু” কেতকী ৷ ইতি রুত্র- 
গ্তসারোণাদিবৃত্তিঃ উপাদিকো- | মাল] হলীনোগি পাঠঃ ॥। 
যশ্চ | নূঃ পৃণ জ্বী কগোলদ্যপরমুখ- 

হদ উ ও গ্র্ধে। ইতি কৰিকল- | ভাগ্ঃ। চোখালি ইতি ভা : 
দ্রঃ 1 থর্থঃ বিঞ্টোৎ্সর্গঃ 11 ইত্যষরঃ] তাজা" কপোলা- 
উহদতে জনঃ। 'ও হত্তা। ইতি |. ভ্যাণপরে। মুখভ গে হনুরুচ্য- 
দুর্গারাসঃ 1] তে। ষত্র জন্তাখ্যা দক্তাজায, 

₹ন লও গতোৌ।| বধে! ইনি) স্তেইতি সুভৃতিঃ। হস্তি কঠো- 
কবিকল্পদ্রমঃ || লহস্তি। উ) রমগি জ্রব্যৎ হনুঃ মম়ীতি উঃ! 
রে । গণক্ৃত মনিত্য মিতি | তৎ্পরেতি পাঠে হনোঃ স্্রীত্বণ 

1৭ শপ স্থিতৌ হনতীত্য- | ইনূঃ কপোলাবযবে ঘযো রিভি 
রী ॥ তেন সর্বা এব ) কশ্চিৎ 1! ভম্বাদের্ ইত্যুপি 
হন পৃথক্ ইত্যাদি সাধূঃ 11 হনুশ্চ। পু'মাপাতি বাদী । 
ইতিদূর্গাদানঃ || পুণযোগে কর্ণ হনু নপুণ্সকে 

হনঃ পু* হননকর্ত।। যথা ।) শ্মশ্রজানুচ গুদঞ্চেতি বরকু- 
হস্তে ধর্বঞ্চ | ঘত্ব মভ্যাসস্য | চিঃ। ইতি ভরতঃ 1 
উত্তরস্য ত্বভ্যাসাচ্চেতি হ্ত্ব"। | হৃনুঃ স্ত্রী হউবিলাসিনী। ইত্য- 
ঘনাঘনঃ| গাটে ধিলুক্চ দীর্ঘ | মরঃ1। রোগঃ॥1 অস্ত্র]! মৃত্যুঃ 
শ্াভ্যাসস্য ৷ পাটুগটঃ | পক্ষে ) 1 ইতি জটাধরঃ | 
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ইন্তুমান্ পু* বানরবিশেষঃ। সু 
অঞ্জনাগর্তে গপবনৌরষাজ্জতঃ 
1 রাবণবধার্থ গ্রীরামদূতশ্চ । 
তৎপর্যযাষঃ। হনুমান ২ আ 
গন্যেঃ৩ যোগচরঃ ৪ অনিলী 
৫ হিডিত্বারমগঃ ৬ রামদূতঃ ৭ 
অজ্জু নধজঃ ৮1 ইতি ত্রিকাণড 
শেষঃ1। মরুতাতুজঃ ৯1 ইতি 
জটাধরঃ01%11 অথ হনূমত-। 
কল্পঃ। দেব্যুবাচ! শৈবানি। 
গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষঃবা- 
নিচ।সাধনানি চ সৌরাণি চা. 
ন্যানি যানি কাণি চ॥! শ্রুতানি 
তানি দেবেশ ত্বদ্ক্তান্নিঃসৃতানি 
চ। কিঞ্চিন্যভু দেবানা* সাধ-; 
নণ্যদি কথ্যতা”া শঙ্কর উবাচ, 
শৃণুদেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধান।- 
বধারঘ। হনুমৎ্ সাধন” পুণ্যৎম. 
হাপাতকনাশন”। এতদ্গুহা ত-। 
মণলোকে শীঘ্সিদ্ধিকর* পর* 
| জযো যষ্য প্রদাদেন লোক: 
ভ্রযজিতো! ভবে |] তত ৃ 
সাধনবিধি"বক্ষ্যে নৃণা" সিদ্ধি 
করণ দ্রুত” বিষণ্ সলবক” হনু, 
মতে চ তদনভ্তর”॥ রুদ্রাত্মকী। 
য কবচ* ফডিতি ছাদশাক্ষরঃ। 
এতমান্ত্র সমা খ্যাত” গোপনীযৎ 

সত ২ 

গরযত্ুতঃ1 তব ন্সেহেন ভক্ত্যা চ 

দামে হন্মি তব সুন্দরি! এতম্মন্ত্র 
অজ্জনায প্রদত্ত" হরিণ! পুর ॥ 
জযেন সাধমণ কত্বা জিত" অর্ধ, 
চরাচর"। নদীকুলে বিঝুগেহে 
নিজ্ঞনে পর্বতে বনে | একাগ্র- 
চিভ মাধায সাধষেৎ্থ যাধনণ ম- 
হও 1৯%। ধ্যান মাহ। মহাশৈলৎ 
সমৃত্গাট্য ধাবস্ত" রাবণ, প্রতি। 
তি তিষ্ঠ রথে দুষ্ট ঘোররাব* 
নমুত্সূুজন | লাগন রক্ত রণ, 

রৌদ্র" কালাভ্তকঘমোপমণ) ভূ- 
লদগ্রিৰম* নেত্র" সুর্থযকোটি ন- 
মপ্রভ" | অঙ্গরাদ্যৈ মহাবীরৈ 
ধেঁফিত" রুদ্রৰপিণ*। এব" ৰগ* 
হনুমস্ত"ধ্যাত্বা যঃ প্রজগেন্সন্*|। 
লক্ষজপাৎ্ প্রমন্নঃ স্যাড সত্যৎ 
তে কথিত" ময1 | ধ্যানৈকমা- 
ব্রতঃ পুণ্না"মিদ্ধি রেব ন ম'শযঃ 
॥ প্রাতঃ ন্নান্বা নদীতীরে উপবি- 
গ্যজশাসনে। প্রাথাযাম" যড- 

জঞ্চ ঘুূলেন সকল" চরে পু 
জ্গাঞ্জল্যউটকণ দত্বা ধ্যাত্বা রাঘণ 
নমীতক। তাদ্পাত্রে ততঃ পদ্ম 
মৃ্টপজ” সকেশরণ 1) রক্তচন্দন 
ঘৃষ্টেন লিখেত্তস্য শলাকযা 1 
কর্ণিকাষা* লিখেন তত্রাবাহ্ 



৭০৪৬১ 
হনুমা 

কপি" প্রভূ] কর্ণিকাযা* হনু- 
মস্ত" যাস পাদ্যার্দিকণ ততঃ । 

সুগ্রীব" লক্ষণ” চৈব অঙ্গদ* নল 
নীলক-|! জান্ববস্তপ্ণ হরমুদ* কে- 
শরিণদলে দলে! পূর্ব দি ক্রম- 
তো দেবি পজবেদ্ধান্ধ চন্দনৈঃ।। 
পবন ঞ্চাঞ্জন! ফৈব পুজযেদ্দক্ষ- 
বামতঃ) দলাগ্রেষু কপিত্যোপি 
পুষ্পাঞ্জল্য্টক" ততঃ ॥ ধ্যাত্ব। 
তুমন্ত্ররাজ* বৈ লক্ষ যাবতু সা- 
ধকঃ। লক্ষাস্তদিবস* প্রাপ্য জ- 

র্যাচ্চ পূজন* মহ | একাগ্র- 

চিত্ত মনস! তস্মিন পবননন্দনে | 

দিব রাত্রৌ। জপণ হর্যযাৎ যাবৎ 
সন্দর্শন* তবেৎ | সুদূচ* সাধক" 
মত্ব। নিশীথে পবনাত্মজঃ | সু 
প্রসন্ন স্ততে। ভূত্বা প্রযাতি সাধ- 
কাগ্রতঃ)। যথেগ্সিত" বরণ দত্ব। 
সাধকায কপিপ্রভুঃ! বর" লব্ধ 
সাধকেন্দ্র! বিহরেদাত্সনঃ সু 
খৈঃ1! এতদ্ধি সাধন" পুণ্য" দেবা: 
না মপি দুর্লভ*। ভব ন্সেহাৎ স. 
মাখ্যাত“ভক্তামি মি পার্থাতি 1 
ইতি গ্রারূভে হনুম্ডসাধন মি 
তন্ত্রসার21%) ॥ হনুমতোতি গু 
লিখ্যতে বীরসাধন”। ব্রাচ্ষ্যে মু 
হূর্তে উত্থায কতনিত্যক্রিে। দ্ব- 

স্পা শী শশা নি ৮০ স্পা িশিস্পাীোিশিপলাশীসিী 

শশা শিাশী পাশে শ্পীশীশী টি শা শি শিশীাীশাটী পি াটা্পাস্পী পিপল পপ ০৯ পপ 

হনুমা 

জঃ)1 গত্ব! নদী" ততঃক্াত্বা ভীর্ঘ 
মাবাহ্ চাউধা। মূলমন্ত্র ততো! 
জা পিঞ্দোদিত্য সশ্খ্যষা। 1! 
ততে। বাসী পরিধাষ গঙ্গাতীরে 
পর্বতে ৰা উপবিশ্য হা" অঙ্ষ্ঠা- 
ভ্যা*নমঃ ইত্যাদিন! করাঙ্গন্যা, 
সৌ র্যযাৎ। ততঃ প্রাণাধামঃ। 

অকারাদিবর্ণানুচ্চার্ধ্য বামনাসা- 
পুটেন বাষূ" পুরযে পঞ্চবর্গা- 
নৃচ্চর্য্য বাষূ* স্তসম্তযে। যকী- 

রাদদিবর্ণা নুচ্চার্য্য দক্ষিণনাসাপু: 
টেন রেচযেৎ এব* ঝারত্রযণ 
কৃত্বা মন্ত্রবর্ণে রঙগন্যাস* কৃত! 
ধ্যাষেৎ 1গ্ক 1 ধ্যাযেদ্রণে হনৃম- 
স্ত" কপিকোটিসমন্থিত" | ধাৰ- 
স্ত" রাবণ” জেত্” দৃষ্ট্া সত্বর মু- 
খিত*। লক্ষণঞ্চ মহ র*পতি- 
ত" রণভূতলে ! গুরুঞ্চ করে? 
মুত্পাদ্য গৃীত্ব। গুরুপর্বত* 
হাহাকারৈঃ মদপৈশিচ কম্পন 
জগক্রধ"। আত্রন্বাণ্ সমাব)থ্য 
কুত্ব। ভীম" কলেবর*।। ইতি ধ্যা- 
বা ষটসহসূ" জপেৎ! অস্য মন্ত্র 
। স্ববীজ" পূর্ণ মুগ্চার্যয পবনঞ্চ 
ততো বদেৎ্। নন্দনখ্চ ততো 
দেষ" ডে হবসানে হনলপ্রিযা 1! 
দৃশার্শোষ* মনুঃ প্রোক্তো। নরা' 



2০৭৭ 
হস্তক। 

ণা* সুরপাদপঃ॥ হাঁ" পবননন্ধ- | 
নাষ স্বাহা! ইতি মন্ত্রঃ॥ সপ্তম 
দিবসে দিবারান্র" ব্যাপ্য জগেৎ 
॥ ততো যহাভয” দত্বা ব্রিভীগ+ 
শেষাু নিশাসু- এ মাগচ্ছ- 

॥ তি। সাধকে। যদি মায়া" তরতি- 

তদেদ্সিত* বর" জী [তি । 

র 

বিদযন* বাপি ধন* বাপি রাজ্য”: ৰ 
বা শত্ুমিগ্রহ*! তণ্ক্ষণাদেব 
টাপ্লোতি সত্য* সভ্য" স্ুনিশ্চি। 
তৎ1! ইতি চতন্ত্রমারঃ 1. ৃ 

হনুঃ স্ত্রী হন্ঃ। ইত্যমরটীকা যা” । 
ভরতঃ 1; ূ 

হুমান্ পু হনুমান? ইতি। 
যার | 

হনৃষ্বঃ পু" র 
ওশেষঃ 1 ূ 

হন্ত ব্য হর্যঃ0 অনুকল্পা 0 
বাক্যারন্তঃ॥| বিবাদঃ) ইত্য- । 
মরঃ1) অর্তিঃ॥ বাদঃ] অন্তু-: 
মঃ। ইতি শবদরর।বনী। খে, । 
দঃ! ইতি ষেদিনী। অস্তকল্প 

ৃ 

। 
ৰ 

র 

ক্ষনঃ! ইতি ভ্রিকা-। 

ন্*। ইত্যজযপালঃ 1] 

হস্তকারঃ পু" অতিথিদেষভগুল, 
ইতিকে কচি হস্তশব্দঃ1 যথ।1: 

যন্তু। নি তী হম্তকারেণ মনু- 
ষ্যাণন্তর্পষেদথ | হশদ্য মধ্যদে 

হম্তষ্া 

শেন নৃতীর্থেন উদখঃ॥। ইতি 
লঘু! বকু্ত ক্র“! হস্ত প্রযোগেণ জ- 
লদানমুক্ত 'তৎ্সনকাদি গ্রত্যে- 
কতর্গণেঃ যথা! সনক স্তপ্যতা 
তস্যৈতদৃক* হস্ত? ইত্যদৌ 1] 
নতু দুপদ্মপুরাবীঘদি লিত তপণে? 
ইত্যা ক্লিক চারতস্ত্ব" 1২81 আ- 

তিথষে দানার্থষোডশগ্রাসাঃ 1 
যথা ॥ পৃজ্জযেদতিথি* নিত্য” ন 

 মস্যেদর্চযেদ্দিজ”। মনো বাঁক্ 
 কন্মভিঃ শান্ত মাগত” স্বগৃহস্ত- 

ত৪ 1 হস্তকার মথা প্র বা ভিক্ষা- 

স্বা শক্ততে। দ্বিজঃ1 দদ্যাদতি- 
থষে নিত্য, বৃদ্ধা ত" গরমেশ্বরণ 
|| ভিক্ষা! মান পোসখাত্র নগ্র* চা 

স্যা তুর্তপ। পুদল” হত্যকার- 
থু তচ্চন্ত ও মূচ্যভে।। ইতি কু 

স্বপুরাণে উপরিভাগে ১৭ অধ্যা; 
যঃ)। 1 আগ চা ভিক্ষাঞ্চ 

যাচভা” দদ্যাৎ পারব্রাড ত্রক্ধ- 
উস | গ্ামপ্রদাণ, টি 

স্যাদগ্র” গ্রা চট 
টনুর্ঘরণ, দান ছি 
গম12 | ডোর শতক,” ব। 

অগ্রণ্ভিম্া ত পবা 1 অদত্ব। 
তন ভোক্তব্য" বথাবি রে 

নঃ] ইতি, সারকগেবপুরাণে সদ 



পু 
হয হয 

লুসোগাখ্যান নামাধ্যাষঃ॥ [| হযঃ পু ঘোটকঃ) ইত্যসরঃ।! 
হস্তা ত্রি হননকর্ত।। যথ| 1] অথ হ্যাযূর্ধেদ। ধন্বত্তরি রুবা- 

ভবন্ত" কার্তবীর্ষ্যে৷ যে হীন চ। হ্যা ূ্ বেদ মাখ্যাস্যে ইষৈঃ 
চাহি মটীকরৎ্।। জিগাষ তস্য রা সর্থার্থ রক্ষণ*। কাঙ্টা কুষ্ণজি- 
হ্স্তার" সরাষঃ সার্লৌকিকঃ। হ্বশ্চ-ক্কষ্গাখ্যঃ কৃষ্দতালুকঃ ] 
1 ইতি ভত্ট্টী ৫ সর্গঃ 1 করালী হীনদত্তশ্চ শৃঙ্গী টাধি- 

হস্ত পু" মৃত্যু | বৃষ! হন? কদস্তকঃ। একাও শ্চৈৰ জা. 
ধাতোঃ তৃপ্রত্যষেন নিষ্ন্নঃ 17 তাণ্ডঃ কঞ্চকী দ্বিখুরী স্তশী |] 
ইতি কেচিৎ|। নারী দো ব্যাঘথাভঃ জষ্ঠবি- 

হন্তেভ্তিঃ হী অনকল্পোক্ভিঃ। রি ॥ যমজে। বামন- 
| ইতিফেটিৎ 1 শ্চৈৰ মার্জার কপিলোচনঃ ॥] 

হন ঘ্রি কতপুদীবোজ্মর্গঃ 1. ২৮ স্তাজ্যঃ উত্তমে। 

০ শশী শপে 

শে 

বিযিতিত 

্যান্ত দীর্ঘতঃ। »প“হতা যেচ 
বাহ] তথ কর্ণ, স্তথৈব চা) খর 

ইত্যনরঃ | 7 হশ্ম সততা এতে দাশ 
ছল ব্য রুবোক্তিতা। অনুনয), কথিতা হষ হস্তাদিযুত্তঘাই । 

"রি দিনা! । 7০ হীন * সা 1 রঃ 
পা (৬9 | 14 | |] মা | 81 1৩৭ ২ রর 

! পি 

চি রে পি রি হা 25৪ রি 

হয) ও গোদানঃ। তণ যাও | ডিডন্তবিও পীনক+. কনীযাগস্টা- 
রা | টা যা নত টমা২ রেভিণ ও । হাতজ । হননি লজিক দীর্ঘভঃ 

০১০ নিসার 55 কর্ডি-০৬ টন টাথর:) হভ্ভাও রস্ত]৫। ইতি; 2 ষণার্টিহীনঃ গঞ্চে ন উত্তমা- 
চস 

চ ু 

৷ নেত্র প্রভাবে ন দীনা শ্চির- 
কদদ্রমঃ | জীবিন। রেবন্তপুজনাদ্ধোবা- 
সর দ্রশ্ষ। স্যাৎ দ্িজভে জনাৎ 1 

নে হক" নিম্বপত্রাণি গুগল স 
পা ৃ ত*1 তিলঞৈব বচা হিজ 
বদীযাদ্ংজিনা* গলে 8 আ- 
গন্তক” দোবজন্ত ত্রণ, দ্বিবিধ 

দগাদাসও 1 ূ 

হয ক্রমে] গত ইতি কবি! 

কলদ্রমঃ] হযতি। ক্ুমো গর 

নিঃ! ইতি দর্থাদ।ন:।। ০২. 



৭০৭৯ চে 

 মীরিত*॥ চিরপাক* খর" বাতা | 
পিতজ" ক্ষিপ্রপাকিকণ।॥ ক 
দাহাত্মক* পিভাঙ সোন্মাদ 
মন্দবেদন"। ঘন" কফাৎ্ড স 
ম্িপাতা্ সর্ববপ* দ্বিদ্দোষজ" 
1 % 1 আগন্তকন্ত শস্ত্াদ্যে 
দু্টিত্রণবিশোধন"। দক্তীমূল 
হরিড্রে ঘ্বে চত্রক" বিশ্বভৈবজ' 
1] রয়োন* সৈম্ধৰণ বাপি তত্র 
কাঞ্জিকপেবিত"। তিল শত্তুক 

পিীকা দধিযুক্তা সসৈম্ধবা | 
নিস্বপন্রধৃত" পিগু" তিলৈঃ শো, 
ধন রোপণ”) করবীর কদল্যর্ক 
সহী ক্গটজ চিত্রকৈঃ1) ভল্লাত 

স্য পচেত্বৈল" নাভী ব্রথহরণ প. 
রগ; গঞ্চবন্ধল কক্ধেন ধুতেন ঢ 

গঙ্সেপযেত] দ্থে হরিদ্র বিড 
রানি ভথ। লবণপঞ্চকণ॥ পটো। | 
ন” নিশ্বপ্রধ বচা চিত্রকমেবট, 
| পিগ্ললী শুঙ্গবেরগ র্ণ মেকন্র 
কারযে্। এতঙ্পান* কমি মে 

নদানিল বিনাশন)। নিস্বপন্র" 
গটো লঞ্চ ত্রিকলা খদ্রির" তথ।। 
ক্কাথবিত্ব ততে1-বাহ * শৃতরভ্" 

বিচক্ষণ! ত্র্যহ মেব প্রদাতব্য" 
পান" হঙ্ঠোপশাস্তযে 1 সবর 
পেষুচ ছঞ্ঠেষু তৈল" সর্ষগজ, 

ৰ 

ূ 

হয 

হিত*। পঞ্চবন্কলতৈল" বা দ- 
( শমূলঞ্চ শোষনু্॥ লব্গুনাদীন্ 

বদে কক্সান ভূক্তি পানান্তলে- 
গতঃ। মাতুলুক্ররমোপেত" মা 
সল' লাক বা মাণ্মলাস্থানে 
মাণসানা মিতি চ পাঠঃ1 পণ দ- 
৬ নস্য অনো ধ্। তৈল- 
স“যুতৈঃ। পলদ্বষণ প্রথমে হন্রি 
একৈকপলবৃদ্ধিত 0. যাবছ্ধি শা- 

| স্তিঃ পুর্ণ। স্যাততন্মাত্রেভ/ভ্তনাতু 
কে। মধ্যম চতুর্দশ স্য রধনে- 
হষ্টপলানি চা শরুমিদাঘষে| 

মৈব দেষে। নৈব তু দা যেত? 
তৈলেন বাতিকে পিত্তে শর্করা, 
জ্য পষে। ₹ন্বিতৈঃ।! কটুতৈলৈঃ 
কফে ব্যোষৈঃ কফে মুদ্গান 
লথকান। শালি যষ্টিক দুগ্ধাশী। 
হযো হখিল জৃগুপ্মিতঃ | পক্ষ- 
জ্থুনিভে। হেঘবর্ণ? শ্রেষ্টম্চ গু 
গুলু ভর্ধপ্রহরণে লুর্ষো গুগ্ব- 
লু গাঘষেদ্ধব”। ভোজনে গা 
যস” দগ্ধ" নাভী স্তিসূ ভনোতি 
১1 বিকালে ভোজধযেদশ্ব শা 

ল্য্ন” বাতুলে দদেও | মাণসা 
নাঞ্চ রসৈঃ পিততে মধ্ মুদগরসা- 
জ্যকৈ। কফে ফ মুদগান্ ললথান 
ব। কটু নতি ন্ শৃতান্ হযে ॥ 



৭০৮৫ 

হয 

ব্যাধিতে ব্যাধিতে শ্বাষে ভ্রিদো- 
যাদৌ তৃ গুপ্তলু*! ঘাসৈ রব 
সর্বরোগে প্রথমে হতি পল" দূ 
দে) বিবর্ধযেত ততো বর্ষ, 
মেকাদি পলপঞ্চক* । উত্তমে। ৃ 
স্যাচ্চ চত্বারি ত্রীণি মধ্য জঘন্য-. 
যোঃ॥ পানেন ভোজনেনৈৰ। 
অশীতিগলক* বরে! মধ্যে | 
ষফ$়ি শ্চাধমে হথ চত্বারি্শচ্চ : 
ভোগিষু॥ ত্রণে জষ্ঠেষু খঞ্জেষু 
ব্রিফলাক্কাথস“মৃত"। মন্দা খৌ। 
শোথরোগে চ গবাণ্মূত্রেণ যো' | 
জযেৎ্] বাত পিভ্তোন্থণে ব্যা- | 

| 

ধৌ গোক্ষীরঘৃতস*যুত"। দেখ" 
কুষাণা” পুষ্্যর্থণ সাষৈ বুক্কঞ্চ : 
ভোজন*|! স্তৃপিষ্টা যা প্রদাত- । 
ব্য” গুডূচ্যাঃ পলপঞ্চক" | প্র 
ভাতে ঘৃতস'যুদ্ত" শরদরপ্রীস্মেযু | 
বাজিনা* ॥ রোগন্ণ পুফ্িদঞ্চ পি. 

বলতেজোবিবঞ্ধন” ৮ তদের; 

শ্বায দদ্যাদৈ ক্ষীরধুক্ত মথি 
বাঃ গুডুচীকন্কযোগেন শতা, 
বর্ষ্যশ্বগন্ধযোঃ | চত্বারি ত্রীণি ম- 

ধ্যস্য জঘন্যস্য পলানি হি) অব 

কস্মাদ্যত্র বাহানা মেককপণ যদ] 
ভবেৎ্ ৷ ম্যিতে চ তদ। ক্ষিগ্র“। 

উপদর্গণত মাদিশে] হোমা- | 

সপ এ 

শি শি ্িশ্ীশী শশী পাপী শট শশা শশী শপ শসা স্পীপিপপাশ 

হ্ষ 

দ্যৈ রক্ষষ। বিপ্রভোজনৈ বঁলিক- 
না৷ শান্ত্োপসর্গশ্নস্তিঃ স্যা- 

; দ্বরীতক্যা্দিকল্পতঃ।। হরীতকী 
সগোমুত্রা তৈলেন লবণান্থিত। 
) আদে পঞ্চ ততঃ পঞ্চবৃদ্ধয। 
পূর্ণ শতাবধি 1 উত্তমাশ্ে শত" 
প্রোস্ত মশীতিঃ যরুততরে 1% 
|! গজাযুর্ষেদ মাখ্যাম্যে উক্তাঃ 
কলা গজে হিতাঃ। | গজে চতুর্ভুণ! 

মাত্রা তাভি গজ রুগর্দ্ন*া গ- 

জোপমসর্গব্যাধীনা* শমনণ শী 
স্তিকম্ম চ! পুজবিত্ব। সুরান্ বি- 
প্রান ত্রাহ্মণে কপিল" দদেঙ || 

দত্তি দত্তদ্ধষে মালা" বিবরীযাদ- 
পোষিতঃ। অস্ত্রণ' মন্ত্িতা বৈদ্যে। 
বচাসিদ্বার্থকামলে || জুর্ধ্যাদ্যাঃ 
শিব দুর্গ। শ্রী বিষ্ততা রক্ষসা* গণঃ 
| বলি দদ্যাচ্চ ভেভ্যেঃ স্াপ- 

বেস্ট চতূর্ষটেঃ॥ এভাজনপ মন্ভি- 
ত* দদ্যা ভস্মনো দ্ুনষেদ্দীজণ 

৷ ভূতী রক্ষ। শুভ। ঘেধ্যা বারুণী 
রক্ষসাণসদা1] ভ্রিফল। পঞ্চকো।- 
লে চ দশমুল” বিডদ্রকণ। শতা- 
বরী গুডূচী চনিশ্ব বামক কি*- 
কাঃ1 গজরোগ বিনাশাষ প্রে।- 
স্তঃ কম্কঃ কষাঘকঃ। আ'বূর্বেদে। 
গজাশ্বান। মুক্তঃ ম'ক্ষেপমারতঃ 



হ্ষগ 
|] ইতি গারুডে হ্যা যর্ষেদঃ২০৭ 
অধ্যায়ঃ 1 যুক্তিকল্পতবক্ত- 
হষপরীক্ষ। ঘোটকশব্ে জ্রষ্ট 
ব্যা॥ 1) হযে ' বর্ণনীযানি 
যথ। 1 বেগঃ ১ উন্নত্যৎ ২ 
তেজঃ ৩ সলক্ষণন্থিতিঃ ৪ খু 
রোত্খাতরজঃ ৫ বপণ৬ জী- 

তিঃ৭ গতিবিচিত্রতা ৮1 ইতি 
কবিকল্পলতা ] *₹ 1); অথ হয- 
শঙ্গনঃ। হেষারব” মুক্চতি বা- 
মতো যঃ ক্ষমক্ষিতি দর্ষেণ পাদ 
ঘাতৈঃ) কণ্ডুষতে দক্ষিণ মন্ত্র 

ভাগ" তৃঙ্গ" তুরঙ্গঃ স পদ" দ 
দীতি | ইতি বশস্তরাজে হয 
শঙ্গনঃ ১৩ বর্গ 0 

হ্যকাতরা তরী অশ্বকাতরাবু 
হযকাতর্িকা$ ক্ষঃ। ঘোডকাথর। 

হিঙ্গীভাষা। বথা! 
শপ 

ইতি কা 
তর! হযপ্থ/ 1ষৈঃ কাতরাইস্তিঃ 
প্রকীর্তিভাঃ। অশ্বকাতরিকা 
তিক্তা বাতদ্বী দীপনী পরা || 
ইতি রাজনির্ঘন্ট? 

হযগন্ধণ ব্লী কাচলবণ*। ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ )! 

হযগ্রন্বা। স্ত্রী অশ্বগন্ধ!) ইতি 
রত্রমালা।; অজমোদা! ইতি 
রাজননর্ধণ্টঃ | 

1 

৪৬৮৩ 
হ্যগ্্রী 

| হযগ্রীবঃ চ্ মধুটকটভ ভহীত- 

বেদোদ্ধারাথ * বিষে রবতার- 

বিশেষঃ। তস্য কপণযথা। | সু 
নাসিকেন কাষেন ভূৃত্ব। চক্তরপ্র- 
ভন্তদ।। ক্ৃত্বাহযশিরঃ শুভ 
বেদানা মালষৎপ্রভুঃ॥ তস্য 
মূর্ঘ। সমভবঙদেটীঃ সনক্ষত্রতা- 
রক্ষা কেশ শ্টাস্যাভবদ্দীর্ঘ 
রবে রণশুসমপ্রভাঃ ॥ কর্ণাবা- 
কাশ পাতালে ললাট" ভূতধা- 
রিত্রী। গ্গ। সরস্বতী আোণ্যো 
ক্রবাবাস্তা, মহোদদী ॥ চ্ষধী 
মোম স্র্য্টোতে নাসা সন্ধ্যা পু 
নঃ স্মুভা। এখব সথ সংস্কারে 
বিদ্যাজ্জন্বা চ নির্শিতা 0 দস্তা- 
শ্চ খেল রাজন সোমপা ই- 
তি বিশ্রন্ভাই। জর ্রহ্ম- 
লোৌকশ্্; ক [* সহাত্ামঃ 

? গ্রীব। রা জন্ কাল- 
রাত গুণোভরা। এতদ্বধবশিরুঃ 
কত্ব। নানুণ্তিভি ন নুন" 
ইতি মহাভারত”) | 

ধ্যটৈত্যবিশেষঃ! ইডি 
১6 গত. 

০২] রে ভঙবান। ভে, 

দেোদ্বারণ। ৫ বিষ্ুন লা মঙ্ন্যা- 
বত নপগ ইতি কেটি, 

এ 



1০৮২ 
হযমা হযশী 

11% 1] অপিচ। বৃদ্ধগজীজল- || রাজনির্ধন্টঃ 1 
স্যান্ত সতীরে ত্রহ্মচুতস্য চ। বি- ( হষমারকঃ পু* করবীরবৃক্ষঃ 1 
শনাথাহ্বযে। দেবঃ শিবলিজ || ইত্যমরঃ | 
অমন্বিতঃ || বিশ্বদেবী মহাদেবী ] হযমারণঃ পুণ অশ্থবৃক্ষঃ1 ইতি 
যোনিনগলবপিণী! হযগ্রীবে ॥ শবচন্দ্রিকা 
এ যুযুধে তত্র দেবে জগৎ্প- | হযবাহনঃ পু” রেবস্তঃ। মতু 
তিঃ। হ্ষগ্রীব” যত্র হত্বা মণিকু- | সুর্য পুত্র ৮ ইতি হেগচন্দ্রঃ।) 
ট*তথাগমণ্ড | ইতি কালিক। | জবেরঃ1 ইতি কেচি্ড 

পুরাণে ৮৯ অধ্যাষঃ ॥ হযবাহনশঙ্করঃ পু* রক্তকঞ্চনঃ 
হবঞ্জীবহা' পু বি্বঃ। ধা । ইতি শব্দচন্দ্িকা | 

হেমচন্দ্রঃ। হযশাল। স্ত্রী অশ্বালযঃ। যথ। 

সহী হৃযগ্রা!র। হিরণ্যাক্ষবিন।- 1 ভুখৈব চ) উত্তরাভিমুখ।শ্রেণী 

শিনী। ইতি তম যহনুনাষ- 1 তুরগাণা* বিীষতে | দক্ষিণা 
ভ্বোত্রণ)1 ভিদুখ; বাথ * পরিশিক্টা নু গার্তি- 

হবঞ্জীবা স্ত্রী দু ৯০ র গবাণস্থান” তখৈবাত্র তুরগাথ।- 

হযক্কযঃ পৃ" মাভলিঃ। স তু ইজ তাঃ।? ত্রগাস্ত তথা ধার্য্যাঃ 
সার্থিঃ। ইতি ভ্রিকাওশেষঃ 1) 1 গ্রদীপৈঃ সর্ধরাত্রকৈঃ 0 জ- 

হ্যন* ভ্রী কর্ীরথঃ। ইত্যমব্রঃ | ক্কুটা বানরা শা? মর্কটাশ্চ 
তস্য বানত স্তর" ডযন”। ইতি | নরাধিগ 1 ধারযেদশ্বশলা- 
তস্ীকাযা" ভরতঃ11 র যা" সবহুসা” থেনু মের চ 1 

হ্যপুচ্ছ। ্ | মাষপর্ণী। ইত্য- 1] অজাশ্চ ধারা যত্ত্বেন তুরগা- 
মরঃ ) ণা"হিতৈযিণা! গে গজাশ্বাদি 

হ্যপ্রিষঃ পুণ ঘবঃ। ইতি হে] শালাস্ত তৎ পুরীবস্য নিগম*) 
চন্দ্রঃ]] _ অস্ত" গতে ন ্্াতি দেবেদে- 

হযগ্রিয। স্ত্রী অস্বগদধা 1 খজ্ভু |] বে দিবাকরে। ইতি মা্স্যে 

রী। ইতি রাজনিঘন্টঃ 1 ৯১ অধ্যায়ঃ || 
হ্যমার্হ গু করবীরঃ। ইতি ॥ হ্যশশীর্ষঃ পুশ বিঃ যথা ।ততে] 



৮৩ 
ইযেষ্ট হরগো 

জগাম হৃক্টো হনে ড্টু” বা. | হযোত্বযঃ রঃ ্লীনাশ্বঃ। তু 
জিমুখ* প্রভ্" | তত্র দেবহদে | পর্যযাযং। বাতাশ্বঃ২ জাত্যঃ ৩ 
মাস তত্ব পিতৃন্সুরান্॥ | অজানেষঃ ৪: ইতি ত্রিকাগড- 
ন"পৃজ্য হযশীর্ষধ জগাম গজ-] শেষঃ ॥ 
সাহ্বঘণ। ইতি বামনপুরাণে ৭১ | হরঃ পুণ শিবঃ | ইত্যমরঃ 1 
অধ্যাষঃ 1 অগ্রিঃ 0 গর্দভঃ1 ইতি কেচিৎ, 

হয! জী অশ্বগন্ধা॥ ইতি রাজ-1 0. হরণ” ইত্যক্কশা স্তর"! হরণ- 
নির্ধন্টঃ 1 কর্তৃকর্মণোঃ ত্রি 1 

হ্যাধাক্ষঃ পু* অশ্বাধ্যক্ষঃ। তস্য [হরকঃ পু শিবঃ1 চৌরঃ। ইতি 
লক্ষণ* যথা! হযশিক্ষাবিধা | কেচিৎ। হরণকর্তরি ত্র)! 
নজ্ঞ স্তচ্িকিমিতপারগঃ 1 1হ্রগৌরী জী অর্ধনাীশ্বরসূর্ভিঃ 
অশ্থাধ্যক্ষে। মহীভর্তৃঃ স্বাসন- | । যথ।। দেব্যুবাচ। যথ। তব 
ন্চ প্রশস্যতে॥ ইতিমাৎস্যে ) হ* সতত ছাষেবানুগত। হর! 
১৮৯ অধ্যাযঃ )1 ভত্বষ* জাহচধ্যেণ তথা, যা* 

হ্যানন্দঃ পু” ঘুদ্ধাঃ।ইতি রাজ- | কর্তৃমহাস॥| সর্বগাত্রেণ স 
তি 

নির্ঘন্টঃ [| স্পর্শ” নিত্যালিঙ্গ নবিভুমণ 
হ্যাঘূর্বেদঃ পু* ঘোটফচিকিৎ- | অহ মিচ্ছামি ভবত তত্ব চে, 
সাশাস্ত্রবিশেষঃ। তচ্ছা স্তর হয- 1: কর্তু যর্হসি।! শ্ীভগবানুবাচ! 
শবে দ্রষ্টব্য"  রোচতে তন্থহ্া মপি ষন্তব মিচ্ছ- 

হযারিঃ পু* করবীরঃ।ইতি রন্তব (স ভাবিনি! ভত্রোপাষ মহ্" 
মাল। ৷ বক্ষে যদি শক্লোধি তৎ্ জু 

হ্যাশন! শ্রী শলবীবৃক্ষঃ! ইতি; অর্দ”মম শরীরস্য গৃহাণ ত্বণম- 
শব্দচক্দ্রিক। নোহরে। অর্ধ*ভবতু দে নারী 

হযী স্্রী থে [কী ইতি জট।- 1] তথৈবার্থ” পুমানিতি || যদি স্ব 
ধরঃ |! নহি শক্লোধি হত তন্বর্ঘ মীদৃ- 

হযেষ্টঃ পু* যব ইতি রাজ-| শা) তদাহ” তে হ্রিষ্যামি শ- 

নির্ধন্ঃ1 বীরার্ঘ"বরাননে 1 তবৈবার্ঘ 



হরগো। 
তথ নারী অর্ধ* তবতু পুরুষঃ || ধ 
| বিদ্যতে তত্র শক্তি মে ত্ব মনু 
জ্ঞাতু মহসি | ভ্রীদেব্যুবাচ | 
তবৈবাহ' 

যচ্চেত্ব" হর ইচ্ছসি॥। তথাহ্ 
মর্ঘ” তবতে। হাত্ব৷ তিষ্ঠামি তাব- 
ত]। ত্যজাম্যহ* যদা তে হব, 
সম্পূর্ণ স্যাত্তদ। ঘ্বষষণ]। ইত্যর্ধ-| 
ভাগহ্রণ* ভবেদ্ঘদ যথে্মিতৎ | 
॥ তদৈবাহ" তদ। শস্তোঃ শরীরা- 
ধ্* হরা ম্যহ”। শ্রী্শ্বর উবাচ |. 
এব মস্ত ভবেন্নিত্য" যথা ত্বণ কর্তু 
মিচ্ছনি! শরীরার্ধপ্য হরণ" 
যাততব যথেগ্সিত০।) ঞ্র 11 ্ উর্থ 
উবাচ? অথ গৌরী তদা পূর্ব ম-. 
নৃভৃত* তপঃ স্থিতৌ। যোগনিদ্ 
স্ববূপ" তদ্দাতনে। ২চিস্তযদ্ধিঘা 
॥ হর" প্রণম্য প্রথমণ ব্রহ্মাণঞ্চ ! 
ততঃ পর*। তত স্থিজগতা৷ মীশ*। 
হরি" নারাষণ" প্রভূ” চিন্তষি- 
তব তথা তেষ! মেকতা* স।জগ- 
ম্মধী। আত্মান" যোগনিদ্রাঞ্চ | 
চিন্তযিত্বা মনন্বিনী। দক্ষিণে স্ব 
শরীরন্য ভাগার্ধণ শশভূভভৃতঃ॥ | 
শরীরসা তথ। বাম মৃতিপ্রেয়া 
নৈজ" হরে। হরোপি স্বশরীরা- 

হরিষ্যামি শরীরাদ্ধ* 
বৃষধজ। কিভৃহ” ত্বক মিচ্ছামি। 

চারার 

১০০০০২০০০ পে পাপা পার পা শশি ++: - শা ৮ শশী 7 প্পাশ্ী্িতিটি ৭ -াািপশিশী 

| 

পাশ শশী পিসাচ পাপাস্পপিশীশ তা 

নিজ রবিতে 

৭০৮৪ 
হরনে। 

* গৌরীকাষে তদ। স্বয* 1) 
প্রেম্না নিবেশযত্তস্যা শ্চিকীষুঃ 
প্রিষ মন্ভূত" ৷ অথ স্বিত্বা তদা 
তর্গ: কাল্য। সহ চির" তদা।! প- 
রিত্যজ্য শরীরার্ধ* গৃথগে ৰ- 
ভৌ রুচা। কালী ভূত্ব স্বর্গগৌরী 
শরীরারঘন্ত শাঙ্কর্।! প্রাপ্য মো" 
দাভদাক্ান" সন্তষ্টাচ জগন্মযী 
| এব” যদ] শরীরার্থী মাদাষ গ- 
রমেশ্বরী। হরস্য তিষ্ঠতি তদ! 
রাজতে হতীবশোতনা ॥ অর্থ 
ধম্মল্লস"যৃক্ত* জট জুটাদ্বযো 
জিত*।। একন্মিন শবণে ভোশী 
ভাগে জাহুনদোচিত"। জগ্ডল" 

শবণে হন্যন্মিন শীর্ষে তস্য ব্য- 
রাজত 1 অর্ধ” মৃগাক্ষি চান্যা- 
ঘ্ঘ" বৃষভাক্ষি বারাজত॥ অর্থ” 
স্ুলনস" চারু তিল*্পনম*পর্ৎ 
॥ দীর্ঘশ্থ শ্রু তখৈবা্ঘ মর্ধৎশ্থাস্রু- 
বিবি আরক্ত চারুদশন" 
রক্ত ঘ মেকত স্থা। অপর" 
গুক্রবিপুল দীর্ধঘার ত রদ“ পর! 

অর্ধ নীলগলঞ্চার্ঘ মপর" হার- 
সন্যৃত” | অর্ধ” কষ্কণ কেযূর- 
যুক্তবান্থ তথাপর ! নাগকে- 
যূরসণ্যুক্ত স্কুলবাহু নিবর্মিক"।! 
অর্ধ" বিযাষতভুজ" করিহত্ত 



২৭০৮৫ 
হরগো হরে 

ভুজ*গর"। একত্র সোর্দিকাঃ] 
শাখাঃ করস্যানান্র তা" বিনা | 
একস্তনস্ত হৃদয* রোমাবল্যর্ঘা 
সন্যৃত”। রত্তাত্তস্ত সমানোরু জু 

পার্ষ্ মৃদুপাদক*॥ এক” তথ। 
গর" স্কুল সশ্হতোর গদী্বজ*। 

একপচারু মৃদৃষ্ুলজঘন* সুমনো- 
র*1. তথাপর* দুটকটি সণ্হ 
তোথু গদানুজ"। এক" বৈষাঘ্ 
চর্মোগযভ্” ভুচিরিনধর। 1 
অপর" ৃদুকৌধেষদন* চন্দ, ূ  
নোক্ষিত”। এব মর্ধীৎ তথ। জাত" । 

যো ফিললক্ষণসণ্যৃত*। অপর ব-' 
লবদভূরি সুদ পুরুষ কৃতি 1 
এব নর্ঘ* স্মবরিপো জ্জহার গি- 

রিজ। দঠী ৷ হিভাষ সর্বজগতা*। 
কানাখা। কালিকোগপম।1 তঙ্্যাঃ 

শর!র রাজেন্ত্ হত ন্ব্ধীসপ্যৃত”। 
) যেনোগপমের” তন মার্গতৎ। 

ভূবনত্রযে 1 সন্তান পাগিজা 
তেব! একান্তবষদ ভুরঃ। অ. 
মোঘস। যথ। বন্দ তে:৮,গি গ | 
যত র্ হা কহুধ।টপথক্ডে মতা 

নে বাত নন্দ! জঙ্ছন রশ 

রোতৃত্বা মত রেমে কদাচন? 

কফে।তকা ফস গে. ্র্ু- ] 

তদা সর্ঘভূতকারণকারণঃ 1 
তথাপি তা* গিরিস্ুতা" স*যো- 
জ্য বিবিধৈঃ পুরা! তপব্যযো- 
জযদ্দের ক্রিযোগাধৈ রনেকশঃ 
॥ তপোনিধুতিসর্ধাঙ্গীৎ পশ্চা- 
দ্ৌরী মথাকরোৎ। অর্দচ 
প্রদদৌ তস্যে শরীরস্য মহেশ্বরঃ 
॥ নৈবাস্য তত" জানত্তি শক্রা- 
দাঃ সকলাঃ ভুরাঃ। শরীরার্ 
প্রদ্দানম্য তগনো! যৌজনম্য চ1! 
এতস্য তত্ব" জানস্তি মহাক্সানে। 
মহাবলাঃ। নন্দী ভূঙ্গী নহাকা- 
লে! বেভালে। জৈব ভথা ॥ 
অঙ্গভৃতা যহেশস্া বীততীতা 
স্তপেধনাঃ। মে মান্যশরীরেণ 

প্রাপেরে তপসেো বলা ॥ গণা- 

না মাধিপত্যন্ত তে জানস্তি হর" 

পর? এব্* সঙ্দা তব যেজ্যাঃ 

গানুগ| নৃ্গনভষ 0 বনিভাঃ 

হাংভ্রিযোপ।ষে স্ততে। ভদ্র 
রনি 

বাগান । য উদ কও পুন 
সি ডে শা শ॥ 

মত পুণাদাযকণ 8 শব্ধ 
পি 3০ পিন এ বসি, 

রা তিকরগ, দা শর্ট পরত ৪ তন] 

৫ ১ শক ঢাটানর্াধর 

)। শন চা কালিকা' 

8 শুভাবহণ। মত? 89 

| মেট পূণ মম টা 

ধাুঃন জুখী তৃষা; পুল্রপৌন্দু 



প৮৩ 
হরণ 

সমন্থিতঃ। সতত পরিশূন্বাণঃ 

শিবঘে। শ্চরিত" মহৎ শিব 

লোক মবাপ্সোতি জুচির" শিব 

বল্পভঃ) ইতি শ্রীকালিকাপুরা, 
ণে8৪ অধ্যাষঃ1। 

হরচুডামণিঃ পু" চন্দ্রঃ। ইতিভু 
রিপ্রষোগঃ1 শিবশিরোরত্ু্চ 

হরণ” ক্রী যৌতকাদিদেষজ্রব্য*। 

অরঃ)] যৌতক* আদ্দিন! উপ. 
নযনভিক্ষা প্রসাদাদি চ যৎ 

দেষ* হৎ দাহ্হনপপদবাচ্যৎ 
না দ.নকালে 

ভাশ্চ যণ্জ্রব্য* দীষতে তত্র 
দাযাদিত্বয ফিতযর্থঃ। যুতক* 
যোনিসন্বন্ধঃ তত্র তৰ মিতি ফ্চে 

যৌতক” যুতঘে। বধুবরষে। রিদ 
নিতি বা কণি ৫ ষে তক" যৌতুক 

মুকার মধ্যমপি। যৌতক" যৌ 
তুকঞ্চ ত ইতি বাচম্পতিঃ | 
দীষতে দাষঃ কর্মাণি যঞ্ সু. 
&দীযতে সুদাযঃ ইতি পাঠঃ 
ইত্যন্যে। হিযতে হরণ” কন্মমণি | 
অনটু। ইতি ভরতঃ গর! ভুজ: 
ঢহৃতিঃ। ইতি মের্দিনী |! শুক্রণ | 
"দ্বর্ণণ] কপর্দক* 1 উঞ্কোদকণ | 

যামাজ্রাদি 
ভ্যো। রত ভিক্ষা ব্রাঙ্মণাদি : 

1 ইতি কেচিৎ)। ভাজ্যান্কাৎ 
ভাজকাঙ্কঘার। ভাগগ্রহণ* | 
ইতি লীলাবতী 1! 

হরতেজঃ ব্লী পারদ"! ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ 0 শিববীর্য্যঞ্চ 1! 

হরনেত্র' ক্লরী সখখ্যাত্রফণ! ইতি 
জেযাতিঃশাস্ত্র'॥ শিবচক্ষশ্চ 0 

] হরষপঃ পু* শিবঃ। ইতি শব্দ- 
তথ্পপর্যযাষঃ দাঃ ২1 ইত্য_; 

হরবীজ” ব্লী পারদ"! ইতি ভূরি- 
রত্ব'বলী ॥! 

প্রয়োগ 0 

হরশেখর! তরী গঙ্গা! ইতি হেম- 
চক্্রঃ 

হরহ্র! স্ত্রী হারহ্রা। ড্রাক্ষা। 
ইতি কেচিৎু।! 

হরাদ্রিঃ পু" কৈলাসপর্বতঃ | ইতি 
কেচিছ্ |] 

হরি পু" বিষ) (নাহ শু- 
কপক্ষী | সর্গঃ]॥ বানরঃ 1 
ভেকঃ। ইত্যম্রঃ | চক্দ্রঃ 1 

সূর্যাঃ | বাযুঃ 0 অশ্বঃ1| যমঃ 1 

শিবঃ| ব্রহ্মা ৷ কিরণ: ইন্দ্র 
11 বর্ধবিশেষঃ ৷ ইতি মেদিনী |! 

মধূরঃ)) কোকিলঃ) হ'সঃ ॥ 
অগ্নিঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 
ভর্ৃহিরিঃ। ইতি ত্রিকাণ্ুশেষঃ 

]! পিঙ্বর্ণ?।। হরিদ্বণঃ। ইতি 



হরি 
হেমচন্তরঃ$& | হরে রফৌত্তর- | 
শতনামানি যথ!। প্রীপদাশিব 
উবাচ। শ্রীকষ্জাফো ্তরশত*না- 
ম মঙলদাষক"। ত* শৃণুস্ব মহা 

ভাগ সর্বকল্পযনাশন" ॥ শ্রীন্ক 
ফঃপুররীকাক্ষো বাসুদেবো জ 
নার্দনঃ | নারাযণো হরি 
ম্মাধবঃ পুরযোত্তমঃ1| গোবিন্দঃ 
কেশবো ইনস্তো বামনো মধু 
সুদনঃ। দামোদরো হষীকেশঃ 
গদ্মনাভ জ্তিবিক্রমঃ | বৈশ্ন% 
শ্চাচাতো রাম শ ক্রপাণি রধো 
ক্ষজঃ। গীতান্বরে। জগম্নাথো নূ 
সি“হে। গরুডধজঃ || রলাধিকাপ 

তি রানন্দস্বৰূপো বিশ্বমোহনঃ1 ] 
যশোদানন্দনঃ সত্যঃ শ্রীগোী- | 
জনবল্লভঃ॥ গদাধরো হযগ্রীবে 
বরাহশ্চ গবীশ্বরঃ | গোবর্ধন- 
ধরো বিশ্ববীজ* কমললোচনঃ)। 
সর্বাস্র্যামী জগদীশ ম্চানূরম, 
দনঃ প্রভুঃ। বিশ্বস্তরো যজ্ঞ 

ভোক্তা বনমালী মনাতনঃ 11 
পুরাণপুরুষে। নন্দাত্বজঃ শ্রীবৎ' 
সলাঞ্চনঃ | দৈবকীনন্দনঃ শ্যা. 
মঃঞ্রীশ্যাম প্রাথবলতঃ।| অনি | 
রুদ্ধঃ পরধ্্রন্ধ মুরারিঃ শ্রীধর | 
স্তথা। শ্রীগোপীমোহ্নঃ শাঙ্গ 

৭৮৭ 
হ্রি 

ধন্ব! তু ব্রান্ষপ্রিযঃ॥ তরহ্মণাদে- 
বঃ ক্ষেব্রজ্ঞ স্তাপত্রষবিনাশনঃ | 
কৈটভারি গুঁণাতীতো রুক্িনী- 
রমণে! বিরাট যন্কর্ষণ: শেষ- 
শাষী দৈত্যারি বকভিত্তথ। ! 
সর্বশাজ্প্রণেতাচ মুঙ্গন্দো ভক্ত- 
বৎ্সলঃ॥ অধাসুরসঃ প্রদ্যুয়ে। 
হণ্সম্চ মুরলীধরঃ। জবলযা- 
পীডঘাতী চ পদ্মধারী চতুভূ্জঃ 
॥ তক্তলোকৈকশরণে৷ গোগা- 
লে। বৈষ্বপ্রযঃ। বন্পীপা্ 
গুণমযঃ কেটি কন্দপমোহনঃ | 
বেণুবাদ্যবনোদী চ কণ্সারি 
াদব ভথা। চতর্ধেদমযে নি- 
ত্যঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ1॥ দীন- 
নাখৈকশরণ* ভক্তানুগ্রহকার- 
কঃ1%1 এতদফৌোত্বরশত" ₹- 

| নাম নূমঙ্গল*॥| প্রত্যহ* যঃ 
গঠেৎ প্রাত জ্তিসন্ধ্য* বা বিশে- 
যতঃ। দিজাদি শ্চেম্নরে ভক্ত্য 
শৃণোতি জগতি ন্মরেছ | দঃ" 
নাশন* তস্য মনোমলবিনাশ- 
ন”| সর্বাপরাধশমন* সর্ধগাপ- 
ক্ষযে] ভবে | পাবন* শান্তিদ্ং 
পুণ্য তাপত্রযবিনাশন* ! আ- 
যৃষ্য" সর্বসুখদ" সর্বদূঃখাগহ' 
মুনে॥ ব্রত যজ্ঞ তগো। দান যা" 



৭০৮৮ 
হরি 

গতীর্ঘফলপ্রদ" ৷ পুজদ* ঢাণড 
বন্ধ্যান।” গ্রহপীডাদিনাশনণ | 
সর্বাভীষ প্রদ* সর্বৈ্বর্্যাদ* বিশ্ব 
নাশন*। সর্ধোপদ্রৰ দারিজ্- 

নাশন* মানবস্য তু 1) সৃদ্ধি 
বিদ্যা বিজ্ঞান যশো৷ ধর্মপ্রদণ। 
তথা | সর্থভীতিহর* তক্তি ম. 
ক্তিধান্য ধনগ্রদ্"।। সর্বরোগক্ষ 

যকরণ বাহ্যান্তঃশুদ্ধিদ" পর” ! 
ফলকামিনে। বৈষ্ঞবন্য সর্থকাষ- 
ফলপ্রদ”। অর্ধশত্ুঞ্ষযো যাতি 
হরি ভক্তিশ্চ জীষতে। সরস্বতী 
চবশগ। | কমলাবিরত" ভবে )। 

ক্ষেত্রতীর্ঘে চ ঘরণ* গঙ্গাযা" 
বিশেষতঃ মোচন, মর ৰ 
যমভীতিবিনাশন” 1 নিষ্কামিন, 
সুনন্যস্য প্রেমতক্তি সুখপ্রাদ" । 
রর তুকণজ্ঞান* সাক্ষাৎ কক: 

গ্রসীদতি ৪৯৭ 
নল 1 ভ্রীহরি-: 
পাদটিভাণি ষথ!। আনা শিব, ৷ 

উবাচ! সচ্চিদানন্দবপন্য ক্ুষ্ত-: 

ূ 

শশী শশী তি পি 

শপ াশাশাশেপ্স্সীপপপী শী পিশি 

| 

বা. 

শি প্সপীপীটটি পাটি সপ নি পাপী 

_শিস্পপীীশা 

খ্যান্ভুতকর্মাণ। সম্মরেৎ পা 
চিত্রা নিঞাত ভক্ত নরোন্ত 
] রা দেবর্ষে যানি ভ- 
ক্তিগ্রদানি চ! সর্বসুখপ্রদানীহ 
তব প্রোক্তানি বেধন|॥ মষাণি | 

| 
মঃ 

| 

হরি 
ভুবনেস্বর্ষৈ কথিতানি প্রযতুতঃ 
৷ পুরাসৌ তৃুউচিত্তাভূৎ শ্রত্ব 
কুফ্সুখপ্রদা। ॥। দীলীগ উবাচ। 
কানি কানি চ চিহ্রানি কৃষফস্য 
গাদযো। শুনে || বশি তু 
মিচ্ছামি কথযস্থা নুপূর্থক*। 
শিল্ঠ উবাচ । যদূচিবান্ রঃ 
ব্রহ্মা নারদাষ নরাধিপ। তু 

শৃণুসব মহৎ পুণ্য মতিগোপ্য তম, 
বচঃ। বিধি দের্বরধিণ পৃ্ট উপা- 
খান হিদ্ৎ ৪ | মত ঠাভাগবত' 
পুণা মেকদ! ত | ব্রদ্ষো- 
বাচা শৃ নারদ উজ [াদ্- 
যো শিক লক্ষণ”! ভগবৎ ক্লু, 
বূগস্য হাননদৈক রদসা চ!! অ 
বতারাঃ হৃমথ্গ্যাশ্চ ও রঃ 

তবাগ্রতঃ। পর*সখ্যক প্রবক্ষ্যা 
মি কুষ্তত্ত ভগবান ৯৮11 দে- 
বানা” কার্ষযসিদ্ধার্থ ্ী থা"ব! 
নৃণাৎতখ। | অ [বত সত ভগবা- 

নস্বানা” প্রিষচিকীর্ষষা1| কে- 
| নৈৰ্ জঞাষতে দেবে। ভগবান্ ভ- 

ক্তবৎমলঃ। তানযহ" বেছি না- 
ন্যোস্তি সতা মে ভন্মষোদিত)। 
উনবিদ্শতি চিহ্ানি মষা দৃষ্টানি 
তত্পদে। দক্ষিণে দশচিহ্রানি 
বামেচ নব নারদ | ধজাতপজ, 
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হরি 

কমল বজ্াখ্য মন্কুশো ষবঃ। 
্বস্তিক* চে রেখা চাষ্টকোণৎ 
চক্র মেব চ 11811 নবান্যানি প্র 
বক্ষ্যামি সাম্পৃত" বৈঝুবোত্বম ] 
চিত্নানি কামচরণে গোবিন্দস্যা- 

_দৃভুতানি চ॥ ইন্্রচাগণ ভ্রিকো- 
ণঞ্চ কলম ধার্ঘচন্দ্রকণ। শখ্খো। 
হর মত্স্যচিত্* গোষ্পদ* জা- ৰ 
বব স্ৃত*1% 1] অঙ্কান্যেতানি 
ভে! বপ্র দৃশ্যস্তে চ ষদা কদা ) 

কষ্ণাখ্যন্ত গরত্তর্ধ ভূবি জাত" 
নস্শযঃ|) দ্ধষ* বাখ ত্রষণ বাথ 
চত্বারঃ পঞ্চ এববা। দৃশ্যন্তে 
ন্ধবিৎ শ্রেষ্ঠ হাবতারাঃ কথ- 
ঞন।! মধ্যে জা তু বিজ্ঞেষা 
গন" দ্যকগুল নানতঃ ] বজন্ত দ. 
ক্ষিণে পার্থ ৮ স্কশে। বৈ তদ- 
গ্রতঃ 1 যবে প্যঙ্্ঠসূলে যা 
স্বত্তিক* যত্র ঈত্রচিৎ ) আতপ- 

ত্র" চোর্দারেখ। বামে চক্রঞ্চ দক্ষি- ূ 
ণো। আদ্য হ মঙ্গুলি মারভা যাঁব- | 

| 

টাজলৈশ্চ ত তৎ! নির্দিষ্ট" দক্ষি- | 

থে প্ [দে চেত্যান্্ মনত যা হরে । | 

গা! এব পাদস্য চিতা [শি নান্য, ণ 

দ্বৈ মধ্যম! স্থিত]! তাবদৈ চো-। 
দুরেখ। চ কথিত। পদ্মমণজঞকে 11 | 

অহ্টকোগ” ততে। বত্ম সমানা- 

হ্রি 
বহতি বৈষ্বঃ॥ দক্ষিণেতরস্থা- 
নানি স"্বদামীহ সন্যরেছচ | চ- 
ত্রঙ্গুলমানেন দ্বযাঙ্গুলি সশীগ- 
তঃ। ইন্চাপ' ততো বিদ্য। [দন্যত্র 
চনতে কচিৎ 1 ভ্রিকোণ” মধ্য- 
নির্দিষ্ট" কলসে। যন্ত্র হত্রচি্ ! 
অফ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তদ্ধরে রর্ঘ- 
চন্দ্রক”।। অর্ধচন্্র সমাকার* নি- 
দি" তস্য স্ুত্রত। ইন্দু বৈ 
ষচ্চ চিত্ত স্থাদ্যত্তে বৈ নিৰপি- 
ত*]। ভ্রিকোণ* দক্ষিণে ভাখেত্ব 
স্বর" তদধো ষবঃ। জন্কলণত্রি- 
কোণস্য বামপার্ে (নিকণিত, 1 
গোম্পছ* দ্বিখুর" জ্ঞেব" তদাদ্বয- 
লুলঘানতঃ। ভ্রিকোণাধস্ত নির্দি- 
বউ মথ বা কলসে। যথা 1] কক 17 

. শ্রীনারদ উবাচ । নশ্রুত' নচ 
দৃঞ্চ চিত মেতন্মমো দিত") ধ- 
গ* বৈ মদশণ বন্ধন বদ স্ব সা 
ম্পৃত" মম ॥। শ্রীত্রক্ষোবাচ। প- 
তাকা চ ধজ। প্রোক্ত। প্রান্তে ত্রৈ- 
লোক্যকালষঃ1 পন্ম“ বৈ বাহ 
গ্রঞ্চ জ্ঞাতব্য” শু আতিনোদিত" 

) বজ্” খণ্ড ইতি প্রোক্জ" দৃষ্ট' 

বৈ গোত্রতি্করে । সহসার" 
সমাখ্যাত* ক্চিদ্বেদবিদো বিদুঃ 
|| অনকুশে। নাগ শিক্ষান্ত্ নি 
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হরি 
ত*্যদ্ধি পুক্রক। ভাদৃশ* তদ্ভবে- 
চিক" বিজ্ঞেষ' বৈষ্বৈ নঁরৈঃ 
11 যবোপ্য্ষ্ঠমূলেষু কথিতো মু 
নিভি গ্রবণ। আতগ' ৃ পচ্ছ। ] 
কার বস সুশোভন*॥ চক্র" 
স্নদর্মনাকার* ষচ্চিত্* তন্মনো- 
হর"। বাসুদেব করে যঘ্ঘৎ মুনি 
উঃপরিকীর্তিত*॥ বিবাহাদৌ চ 
মা্ল্যে পুজে জাতে তখৈব চ। 
স্ত্রীতি শচৈর সদা কার্ধ্যণম্বস্তিকঞ্চ 
তদৃচাতে ॥ রেখা শতস্ঃস'খা 
ত্তি্াগৃ্ধ ষদীক্ষিতাঃ ৷ পল 

বেন চ সংযুক্ত মষ্টকোণ* ভট্ট 
তো | দণ্ডাকারো দররেখ দ্যাৎন 

বক্র দৃশ্যতে যদা। মধ্যমা ষ্ঠ 
মানেন কখিতা মুনি ভঃ কিল |] 
দশভি শ্িক্রিতৈঃ £পাদ" বন্দাৎপু 
জ্যঞ্চ সর্বদ1। চিত্রান্যেতানি ভে: 
বিপ্র দক্ষিণে চরণেবিভোঃ॥ স 
শ্িরুষঃ ইতি ভেযো বুদ্ধিমন্ভি নন 
রেতমৈঃ% যজ্রপানি চ চিত্রা 
নিবামপাদে চ তত শৃা। ইন্দ্র 

চাপ” ধনু, বিদ্যা দবাঙুলঞ্ণ চতু 
ও] মে বীপয্তবনর' চেত্ত- 
দা মনিষে। গ্রুব']। ত্রিকোণত্ত 
ব্রিরেখাখ্য* শকটাকারক* যদা 
| তদ্দ। বৈ তত্রিকোণাখ্য" চিত্ুস্ত 
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হরি 
মুনিনোদিত"। কলসো লা 
কারো গ্রীবষা সহিতো যদ। 
দৃশ্যতে তাদৃশ* পুলরচিতিত' স- 
কলাধিকণ।] দ্বিতীযাযা” ষথ। 
চত্ত্ো দৃশ্যতে চাস্বরে দ্কচিৎ ! 
তদর্ঘচন্দ্রৎ বিজ্ঞেষণ শআ্রুতৌ চ 
প্রতিগাদিত"।! অ্বর* বিন্দু রি 
ত্যেব" দ্বিরেখ। সুসমন্থিত' ) ব 
তুঁলঞ্চ মদা দু" শ্রীকষে পরমা- 
ত্বনি। মৎ্স্যাকারে। ভবেদ্ঘত্র 
তচ্চিতনু" মণ্স্য সণ্ত্রকণ। জব 

। ফলসমাকার, জন্মুচনপ ব্দু 

রাঃ] এহচ্িতণ সমাখাতমু: 

পবিষ্পাতি লণ্খাবণ। গাদযে। রু- 

ভযো। রাহুঃ কষ্ণস্য মুনযোনঘাঃ 
1৫11 এব" বৃন্দ ৃন্দাবনেশ্বধ্যঃ গা- 
দখো। এ+ নতম । 'এবিম্শতি 
চিহ্রানি কথষাধীহ তৎশুণু || 
দক্ষিণে নবচিত্র।নি রাধাষ। দশ 
বামতঃ। ভেদে হয* কথিতে! 
বিপ্র কুষঃস্যা্ঘ বগিণী || এ- 
তানি পদচিত্রানি দুক্টানি চ শর 
তানি চ। তদগ্রে কথিতান্যেৰ 

পুনঃ কি” কথযামযহণ পচা নার 
দউবাচ। চিহ্রান্যেতানি ভো 
রদ্ধন কি" কর্তব্যানি বৈষঃবৈঃ 
|| কথ্ষন্য হি নর্ধভ্ ু গযোঃ পা- 



৭০৯১ 
হরি 

দযো শ্মম। ব্রদ্মোবাচ? সৌবর্ণ, 
রাজত" বাপি পাষাণ" কাষ্ঠজা 
দিক*। যুগল" যুগল" পাদণক্ত্বা 
চিত্রৈশ্চ চিত্রিত*॥ হ্বগাত্রে বি- 
ভূযাত্তানি পদচিক্রীনি বৈষ্কবঃ | 
নাভে কর্থু" মুনিঃ ন্নাত্বা বজ্য 
বুন্দাবনেশযোঃ 1) অথ বা চিত্রি 
ত*পাদণক্ুত্বা ভাগবতোত্তম। পু 
জ মারভতে ভাবছ যাবজ্জীবতি 
নারদ! পূজিতো দেবদেবেশঃ ফ. 
ল* ভবতি দে হনাৎ। তথ। তচ্চি 

ভিত* পাদ” অচ্চন* গরুতে যদি 
॥ রাজস্ুষাশ্থমেধাদি ফল* ভব- 
তি সর্থথা। তদনস্তগুণ* প্রোক্ত, 
য.দ্যকণপজযেৎ্ সুধী ইতি 
পাস্মোত্বরখণ্ডেশ্রীক্ুঞ্পদচিক্রযা 
হাত" নাম ১১২ অধ্যায়ঃ] %₹ 0 
তন্নাময ছআ্সা" যথা | জসদ। 
শিব উবাচ। শণু নারদ ভদ্র”তে 
কথযিষ্যামি চানঘ 1 পার্থত্যে 
যদ্রহ” পৃষ্টঃ প্রাবোচস্ত যথা তথ* 
॥. বেদস্যাধ্যযন* যজ্ঞ তপে! 
যোগঃ শমে। দমঃ1 কষ্নাম স- 
হসু।"শৈ দেবর্ষে নহি তুল্যক"।। 
শাান' দেবাচ্চন* ধ্যান" ধারণা 
নিষমো যমঃ1 প্রত্যাহার সমা 
ধিশ্চ হরিনাম সম* ন চ1| গোবি- 

ৰ 
ূ 

র 

হরি 
ন্দনাম সদূশ* নত্যাগে! ন ব্রত 
মুনে। ন সন্কল্পে। নাপি শৌচ*ন 
পুণ্য, ন কল* তথ।1) বানপ্রস্থ* 
্রহ্ষচর্য্য* গাহস্থ্য* বর্শন্যাসকৎ। 
ধর্ম এব সদ্াচারো। ন হরে এনাম 
তূল্যকঃ1 ন হরে নামসদৃশ* 
কর্ম কিঞ্িৎ তপ স্তথা। সর্থতী- 
থাটনঞৈব চত্র্ঘা মুক্তি রেব চ1! 
কষ্নাম পরা মুক্তিঃ কষ্ণনাম প- 
রা গতিঃ। কঞ্চনাম পরণ পুণ্য 
কুষ্ণজনাম পর ফল” কঞ্চনাম 
গরো। ধন্মঃ কুষ্জনাষ পর* তপঃ। 

রুষ্ণনাম পরা শাস্তিঃ রুষ্নাম 
গরাস্ততি। কুষ্ণচনাম পরা ভক্তিঃ 

ক্লঙ্জনাম পরা স্মৃতিঃ। কুষ্ণনাম 
পর* যজ্ঞ" ক্লুঞ্চনাম পরা মতিঃ 11 

রুষ্জনাম পর” জ্ঞান" ক্ুষ্জনামপ- 
রাস্তিতিঃ। কঝ্ঃনাম পর“দান্ 

কুষনাম জগত্প্রিষণ। কুষ্ুনা- 

ম পর” শ্রাদ্ধ" পিতৃণা" তর্গণ* 
সদা! ক্ুষ্নাম পরা প্রীতিঃ ক 
বনাদ পরঃ প্রভুঃ 1) কষ্তনাম 
জগঙ্সত্য* জন্তনা" কারথণপর" 
। জীবন* শরণ" ক্ুষ্ণজনামৈব বি- 
পুল” ধন” 0 কষ্চনাম জগঘন্ধু 
জ্জগদবীজ" গুণঃপরণ। বিশ্বাধার* 
কষ্চনাম জগত" পাবন" পরণ 7 
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ক্কঞ্চনাম জগজ্জন্ম কিঞ্চিৎ, 
সচরাচর*। 
বিশ্ব ককুনাম়। প্রলীঘতে 0 যু 

কিঞিৎ ক্রিষতে কর্ম কলঞ্নাম 
গরাষণঃ। তৎ্কন্ম কর্মএব স্যাৎ 
সাক্ষাদগৃত্রাতি কেশবঃ॥ শ্রাহরে 
নাম গ্রহণ* প্রশত্তঞ্চ যুগে যুগে 
ঙগত্রাপি ন ভবে সিদ্ধি হি্ব। ত- 
নাম কম্মচ ॥ বিশেষতঃ কলি- 
যুগে ক্ষ্চনামৈৰ কেবল”। ত্যক্ত 
নাস্ত্যেব দেবর্ষে লোকস্য গতি 

রন্যথা 1 হরিনাম পরঃ শাস্তঃ 
ক্ষমাশীলে। জিতেন্দ্রিযঃ | নীত্বা- 
হ্ুলসহশ্রাণি ক্লষ্ত প্রাপ্পোতিস্বা- 
নি চ।1ঞ্&া1 শ্রীুষ্ণ হরি গোবিন্দ 
দাস নামাদিকোজনঃ | যঃ ক্কশ্চি 
দ্যাতি কলুষ* সর্* তন্নামকীর্ত-: 
নাত] হত্যাযৃত* পানসহসু-: 
মুগ্র" গুরবঙ্গনাকে চা্টিনিষেবনঞ্চ | ] 
স্তেষান্যনেকা নি হরেঃ প্রিষেণ, 

গোবিন্দনায়। নিহতানি সদ্যঃ1। ূ 
অনৃচ্ছযাপি দহতি স্পষ্ট হুতব- | 
হো যথা 1 হরিনাম দহেৎ্ পাপ* 
তথাজ্তমুখনির্গত* | সন্কদৃচ্চা 
রিত" যেন হরে রুক্েতি নিশ্চি- 
য”। যমাধিকারণ নে। ষাতি কাপ 
ট্যেনবিনা মুনে॥| অজ্ঞানাদথ- 

ধার্য্যতে পাঙ্াতে। 

হরি 
ব। জ্ঞানাদ্দস্ুভাবেন ব। পুনঃ 
কষ্চনামৈব ষচ্চিন্তা সযাতি পর- 
ম"পদ”1। ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্েধী- 
হাচ্ছানাদগুরুতল্পগঃ॥ ভবার্ণৰ* 
তরেদত্তে ফষ্ণনাম পরাযণঃ 11 
পিতৃহা। নৃপহা গোদ্ স্্রীহস্তা পা- 
পিনে| পরে! গোবিন্দ নামো।- 
চ্চারেণ পশ্চাতে শুদ্ধি মাপুষুঃ 
॥যস্ভূত*গাপ মজ্ঞানাঘর্তমান্ 
নারদ যন্তবিষ্যতি তৎসর্ব-ক্ু্ক- 
নাম দহেদ্বুব॥। জীবানাত্ত সদ 
দ্রোহী চাত্সহা নিন্দ্যকর্মকূৎ । 
সপুতো জাষতে ধন্যো নামকী- 
র্ঁনতো হরেঃ॥ ক্ষেত্র তীর্থ ত- 
পো দান ব্রতাচ্চন" কল তথা ৷ 
শক্তিশ্চ সর্ধযজ্ঞানা*মুক্তে রধ্যা- 
আবস্তনঃ | জ্ঞান দৈবমহতা" 
সর্বসিদ্ধিপ্রদণ ফল । নৈমিভ্ি- 
কানা" নিত/ানা” তথ চ কাম্য 

কন্মণা]। বর্ণাশ্রযানা* যোগা- 
নাণস্থাপিত” যেষু নামস্তু। আ. 
কষ্য সর্বাধহর* পুরা কঝ্চেন না- 
রদ ত্রৈলেক্যে যানি পুণ্যানি 
ধর্ম কর্ম ফলানি চ।) তুল্যতা, 
তানিনে। ষাস্তি হরিনাম নৃকীর্ভ- 
নো॥ নায়ে। হস্য ষাবতী শক্তিঃ 
পাপনিহরণে হরেঃ। তাবৎকর্ভুপ 
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ন শরোতি পাতক* পাতকী জ- 
নঃ। ম্বগচো বৃজিন* কর্তৃৎন হি 
শরোতি যত্্ুতঃ॥ তাবদর্তৃ" মু 

 নেষাবৎ কুষ্ণনামানুকীর্ভন* ৷ 
মানস" কর্মজ' ৰাগ্জ" লোকে 
তন্নান্তি কল্মষ*1, সর্বাশুভ্" 
শিবদ" যদ্ধরে নাম কীর্তন" 1 
চাম্রাষণাদিভিঃ কুচ্ছৈঃ শুদ্ধি 
স্যাতথা নৃণা” কীর্তনেনহরে- 
নামঃ সরুদেব ভবেদ্যথ।! সক্ক 
দ্বাখ্যাতিত* যেন ক্ষ্জনাম জুম 
স্গল*।] তত্জিহ্বা বৈষ্ণবী নান্য 
বচো বক্তযপ্যকারণ। খগবেদো- 
হি ষজ্র্েদঃ সামবেদোপ্যথর্বণ*, 
1! অধীতা। স্তেন যেনে কত" হরি, 

৪ । পাপিনে পে হরে- 
নন ক্তবন্ত যথা ষথ।।) সর্ব।- 
ঘ"ভস্মসাৎ্ফুত্ব। ক্ুষভক্ত সখা, 

তথ। | কের পু 
ম'ন কল্পশততব্রযণ।। আ্গাদি সর্ব. 
তীর্থেষু নাতো ক নারদ | 

_ গুরাণশান্ত্রাগম বেদপাঠ তীর্ঘ।-। 
বগাহাদিফল* যখেষ্ণ॥। গোবি, 
নায়! হপি কল! শতাণশৈ 
সত্য ভবেমৈৰ মূনে কদাচিৎ! 
মা খচে। ম। যজ্িপ্র না সাম পঠ। । 
কিঞ্ন॥ কফ গোবিন্দ নামাদি 

ূ 
1 

1 

হরি 
গেষ* গ্বাযস্ব নিত্যশঃ 1 গৌ- 
কোটিদানে গ্রহণে খগস্য প্রযা- 
গগন্ধাহুনি কক্সবানঃ | বত্যা- 
যৃত” মে্ুসুবর্ণনান” গোধিন্দ- 
নায়ো ন ঘম* শতাশৈং| দর 
ক্ষেত্রেণ কি” তদ্য কি” কাশ্যা পু- 
রেণ চা। জিন্তাগ্রে বর্ততে যস্্য 
হরি রিত্যক্ষরদ্বষণ ৷ বিশ্রুতানি 
বহ্ন্যে তীর্থানি বহুধা নচ 1! 
কোট্য'শেনাপি তুল্যানি নাম 
কীর্তনতো হরেঃ। ইস্টাগূর্তানি 
কম্মাণি সুবহৃনি কুতানযপি ॥ 
তবহেতৃনি তান্যেৰ হরে নাম তু 

মুক্তিদ"। । পরিহীসেপি হাস্যাদৈত 
বিষ্কো গৃত্িত্তি নাম যে) ক্ৃ- 
তার্থ। স্তেপি মনজা ক্েভ্যোপীহ 
নষো নমঃ ভর শৃদ্রঃ গুরুষে। 
বাপি যেচান্যে [গযোনষঃ 1 

করত বন্তি হরি" ভডত্য। তেভ্যো- 
গীহ নমো নঘঃ1 ন দেশনিষদ 
স্তত্র নকালনধ অথা।। নো 

 স্িষ্টা [দৌ নিষেধশ্চ নামলুদ্ধস্য 
প্রহরে! চক্তাযুধস্য নামানি 
সদা নর্বত্র কীর্ভযেৎ! নাশৌচ 
কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো য. 
ত৫1 ন কালশৌচ নিষমা ন 
দেশাশৌচ নির্ণঘঃ 0 হরেঃ সৎ 
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কীর্ত্ুনাদেব নাম্নো নারদ খৃচ্য- | 
তে। স্নানে কালোস্তি দ্ানেচ 
কালোত্তি জপ যজ্ঞযোঃ 11 ক্ষ 
সন্কীর্তনে কালো নাস্তত্র পৃথি- 
বীতলে ! কিৎ মাণ্যযোগৈঃ 
কি" যকত স্তপোভিঃ কি" করিষ্য- 
তি! চেনুক্তি মিচ্ছেন্ডক্তিঞ্চ জ- 
ধর্যার্দোবিন্বকীর্তন"। পরদার, 
রতঃ পাপী পরহিণসাপঞ্কারকঃ || 
মৃক্তি মাধাতি সপ্গুদ্ধে। হরে না- 
মনূকীর্তিনাৎ্। কুষ্ণনামধনঃ 
ক্কষ্ণনামগ্রাহী সদ নরঃ। তন্ততঃ 
কষ মাপ্পোতি ক্লষ্মনাষজনপ্রিষঃ 

। হিত্বা গোবিন্দনামানি সর্বকন্ম 
করোতি ষঃ॥ বন্ধায তম্য তৎ্ক. 

র্মনমোক্ষায তুনারদ। সর্বকর্ম 
পরিত্যজ্য হরিনাম স্মরেৎ্ সদা 
1 যস্তদ্য কর্মাধিদ্ধিঃ স্যাৎ কু 
নামপ্রন্গতঃ। কামাণস্তাক্তা ম 
নোভোগান্ বিষষান্চ চরভ্তি 
যে?! তেষা"দদ্য। পরা ভক্তিৎ 

হাগন।দার।ম্ণঃ। হরিনামর 

তো ভূত্ব। সন্থবন্ম পরিত্যজেৎ ॥ 
স সর্বপাগানুক্তো যঃ গছ" হি. 
স্বোদক” যথা । ক্ফনামৈৰ ষ. 
চিত্তে দেবর্ষে তস্য কন্মচ॥ স 
লোকান্ স্কুলান্ জিব! তত্ভুতঃ 

ছবি 
ক্ষ মাপুষাৎ। হরিনাম সদা 
গীত্ব। বিচরস্তি মহীতলে ৷ ন 
প্রাপ্গুব্তি তভ্ভাগ্য* দেবা ইন্দরা্- 
যোপরে! শ্রদ্ধয! হেলষা যে তু 
হরিনাম আমল ।! গাষস্তোে- 
কাঁন্তন শ্চিন্তে হচ্যুত স্তিষ্ঠতি 
সম্ভভ” 1! একান্তিনঃ কষ্খনামা- 
শষ যেচহরে? প্রিষাঃ1 ষদি- 
স্যুরম্তাজ1 বেদপারগা ন তথা 
মুনে। কুফ্না মানি গাষস্তি তস্য 
সেবাদিকন্ম চ1। সদ ছর্স্তি যে 
বিপ্রতেভ্যো নিতা [মে নমঃ! 
স্তেষী গুর্বন্গনাগ । রহ্ধক্ো ম- 
দ্যপঃ খলঃ1। ত পাপেত্যঃ স- 
মৃক্তোজ্ শ্রীহতর নাম যত্তপঃ | 
পৃর্ধজন্ম পরিত্যক্ত হ্যাসক্তঃ ক₹- 

ষ্নাষড় | ষথাত্মা ভৌতিকাদে- 
হাৎ স মুক্তঃ সর্বপাতকাৎ। হ- 
রিনা'ম ত্রত ষস্য হরিনাম চ ষ- 
ত্ততপঃ | স্ব" ভবার্ণবাৎ ত্রাত। 
গোবিন্দে। মূণিপুজব! শ্রদ্ধযা- 
বিরত" ক্লষ্ষনামগানরতো। জনঃ 

॥ জর্ধ্যাৎ সদৈব সর্বত্র তচ্চিত্তা, 
ক্কগযাচ্ট্াতঃ! যাৎ্সর্ধা লোভ 
মোহৈশ্চ কাম ক্রোধ মদৈ ফঁতঃ 
॥ সর্বাপহা রী তন্ুক্তঃ কুষ্ণনমৈ- 
বষন্তপঃ সর্বদে ষঘুতো বিপ্র- 



হরি 

ব্যাপ্ত শ্াশেষপাতকৈঃ 1 মৃক্তঃ | | 
সবুজিনাদস্ম« কষষ্ঃনামৈব ষ. 
স্তপঃ। স্বধন্্ম বজ্জিভঃপাপো। জী, 
বদ্দরোহী চ হি"্দকঃ1 স মুক্তঃ 
জর্বপাপেভ্যঃ ক্কষ্তনামৈব যন্তপঃ 
)বিপ্রক্ষত্রিয বিট শৃদ্রাঃ সক্করা, 
স্যজ জারকাঃ। কানীন। গো. 
লক। শ্চৈব পিত ্জাতাশ্চ ক্ষে 
বরজাঃ। ব্রদ্ষচারী গৃহস্থশ্চ বান 
প্রস্থো যতি স্তথা 1 যদ্যেতে পা 

ঘা! উপগাতকিন শ্চাতিপা- 
পিনো হান্পাপিনঃ1| ভূষ্টাচা- 
বাশ্চ পাষগ্াঃ স্বসবধরেবর্তি 
তাঃ। জীবহত্যারতা ত্রাত্য। নি 
ন্দক। শ্চাজিতেব্দ্রিযাঃ]॥ পশ্চা- 
জ্জ্ঞানসমৃ্পন্ন! গুরোঃ ক্ষ, 
প্রসাদতঃ। ততন্ত যাবজ্জীবন্তি 
হুরিনামপরাষণাঃ 1; শুদ্ধা স্তে 
২খিলপাপেভ্যঃ গৃর্বজেভ্যে। ছি 
নারদ। নামাদেশণ রটস্তত্ত শ্রী 
হরেঃ স্মৃতিপূর্থক” | মহস্তষ" 
যম" জিত্ব। গর গোবিন্দ মাপ্লযুঃ 
1 গৃহান্ধকূপপতিতাঃ সর্বদোধৈ 
স্ত মপ্পুতাঃ 1 স"সারবাসনা; 
লিপ্তাঃ সর্ধর্মাবহিষ্কৃতাঃ ! মু 

০৯. 

ক্তা স্তে সর্থত স্তস্মাদুচ্চরস্তে হ্ 

শস্পীপাশশািীশীশীতিশিশী 

চারার 

| 

পোকা পাস পপি 

৫. 

হরি - 
রেজি] মৃত্যে হন্যে নাম 
যাত্তি গে বিন্দ মব্যয"। হরিনা- 
মানি তিষ্ঠস্তি সম্ভি বক্তানি প্রা- 
ণিনা।। ভবন্তি কন্মসন্বদ্ধা লো- 
কা নরকগামিনঃ। বিসৃজ্য কল" 
শামানি কর্নার্গরতা নরাঃ ॥ 
পুনজর্ম পুনযৃত্যু* ভূমত্তঃ সু 
স্তত স্ততঃ। কুষ্চনামানি গাষস্তি 
ঈর্থস্তি ত্য সেবন") তে যাস্তি 

 বাজুদেবস্য স্কান* পরম মব্যষ*! 
পিনো বিপ্র মহাপাতকিনো হপি। বর্ণাশ্রম স্থিত বিপ্র হরিনামপ" 

রাষণাঃ।। ভেষা* বত ন শক - 
মি মহিমান মহণযন্ধ। হিত্ব। 
গোবিন্দনামানি কর্মাশেষণ” ক- 
রোতি ষঃ) পথ মপ্রাপ্য রুষ্ণসয 
ভমতে কর্ম্মবর্ত ন। মাষা মো- 

হিতচিন্বেন পাপিষ্ঠা স্তে নরা- 
ধম]5 0 ত্য রূষ্ণস্য নামানি 

ভ্মস্তে সর্ষযোনিষু। যদুচ্ছষাশ- 
য। নাম শিক্ষঘা যঃ স্মরেদ্ধরেঃ 1 
সর্বাঘমৃক্তে। দেবর্ষে সতত" কষ 
নামতঃ। ঘেন তেন প্রকারেণ 
মৃন্দনামজগ্গকঃ] যোর।ডব।- 

্বাৎ পুতে। মক্তঃ স ক্ষ্গনামতঃ 
১ নাদাপ্তিক” জন* দূষ্টী ষস্য 
আদ্ধা ভবেদ্ধরেও || যনে 

| কব ধাম পরম" কষ্কনা মৃতঃ 
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হরি 
ফু প্রণাম, হর্বস্তি হরে ্ নামাশ্র 
য*জন*1 সকলাদণহসো মুক্তা 
মানবাঃ সাধ্বজ্জনাঃ। কুষ্ণনাম 
সদ! নীত্বা বিচরে্ কু সম্িধো 
11 তথ্য* বদামি তে বিপ্র ক্রীত 
স্তসা জনার্দনঃ1 নীত্বা করোতি 
নামানি শ্রীহরেঃ করতালিকা*] 
বিক্রীতোহ্ মৃত"তস্য ব্ামি তব 
নারদ । ঞকাসতী নামনীত্ব। তু স-. 
মিধো নর্তষেদ্ধরেঃ॥ সত্য*তস্য 
হরিঃক্রীতো দেবতানাঞ্চকা কথা 
| যে ভাবগদ্দাদ। ভূত্বা রুদন্ত্য- 
চ্যুত সম্মিধৌ ৷! তেষা* কুষ্তঃ প. 
রিক্রীতো। ব্ক্ষাদীনাঞ্চ কা কথা৷ 
ষে পতস্তযৰনৌ গীত্ব! হরে নামা 
নি গদ্দাদ] |! 

৷ জন্মনা যে ন গৃত্ত্তি রুষ দী, 
ক্ষা*সতো গুরোঃ] তেষা" ন দর্শ 
ন” কার্ধ্য* দূরতঃ পরিবষেৎ্।। 

কদাচিৎ যো ন গৃক্রীতি ক্কষ্জনাম। 
ভবামৃত”।। মৃতঃ শ্বখর কোলা- 

না'সতু চুষোনিসু জাযতে! দে- 
বর্ষে হরিনামানি ভবনিস্তারহে- 
তুনি॥ ন গৃক্লীযাত যে! মোহা-। 
মৃতে স্যাততদধোগতিঃ; গুণক-] 
্মাণি নামানি ন গৃর্লাতি চ যো: 

ভাবেন তেষা*। 

গোবিন্দঃ ক্রীতো নারদ নান্যথা 

হরেঃ | দর্শন স্পর্শনে চৈৰ গ্রব 
তস্য বিবরযে্ড ! মনুষ্যজন্ম 
সংগ্রাপ্য ন নাম গ্রহণ" হরেঃ ॥ 

হর্যযাৎ কদাপি স্বণ্ধে বা হাদৃশ্যঃ 
স নরাধম$ 1 ধ্যান" সত্যযৃঙ্জে 
বিষ্োঃ ত্রেতাযা" যজ্ঞসাধন* |] 
অর্চন* ঘ্বাপরধূগে হরিনাম ক- 
লৌ মুনে! ধ্যান" তপঃসত্যযূগে 
ত্রেতাযা* যজ্কর্্ম চা দ্বাগরে গু 
জন" দান*হরে নাম কলৌ যুগে 
। কলো। ভবার্ণবোতীর্নো মান- 
বো মুনিপুঙ্গব 1 বর্ততে ষস্য জি- 
হ্বাগ্রে হরি রিত্যক্ষরদ্বষ*। অর্ব- 
লোকে জিত স্তেন কষ্ঙঃ প্রাপ্তঃ 
সনাতনঃ।। সরুদৃগ্চারিত' যেন" 
হরে নাম চিদাত্মক"। ফলণ ন।- 
স্যক্ষমো বক্তু" সহস্বদনেন বিধিঃ 
|| জিত" তেন জিত. তেন জিত" 
তেনেতি নিশ্চিত বর্ততে ষস্য 
জিন্কাগ্রে হরি রিতাক্ষরদ্বয* | স- 
ত্য“ কলিষুগে বিপ্র শ্রীহরে নাম 
মঙ্গল”! পর* স্বস্তযযন* নৃণা* 
নাক্তেব গতি রন্যথা 1 ইতি পা- 
ঘোত্তরখণ্শ্রীকষ্জনামমাহাত্য্যে 
৯৮ অধ্যাষঃ1ঞ% 1. কলৌ দশ- 

ই সহত্বর্ষপর্য্যস্ত* পৃথিব্যা* তস্যা- 
_বস্থিতি থা! শালপ্রামো হরে- 



প»্ণ 
হ্রি 

ুর্তি জ্ঁগম্নাথশ্চ ভারত*। ক 
লে দ্দশসহস্্তে যয ত ত্য ৷ 

হরেঃ পদ" 1 টবষ্ণৰাম্চ পুরা; 
খানি শগ্ধানি শ্রাদ্ধ তর্গণ" | 
বেদোক্তানি চ কর্মমাণি ষষ্ ততৈঃ 
সার্ধ মেবচ 1] হরিগৃজা হরে 

বেদাজ্গানি ট শাস্্াণি যয স্তৈ 
সার্থী মেব চ1! সত্ব ধঙ্মঃ সত্য 
ধবেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ। ব্রত" 

তপ শ্চানশন” যযূ স্তৈঃ সার্ঘা, 
মেব চ॥ বামাচাররতাঃ অর্থে । 
মিথ্য।! কাগট্য মেবচ। তুলসী: 

গর“॥ ইতি ব্রদ্মবৈর্তে প্রকৃতি 
খণ্ডে ৬ অধ্যাযঃ 11 % 1] 
স্বকপণযথা1। গর্গ উবাচ? অধে 
নন্দ প্রবন্ষ্যামি বচনণতে সুখাৰ 
হ। প্রস্তাপিতোহ* বসুন যেন 

তৎ জষত। ষিতি 1! বস্ুন। স্তুতি 
কাগারে শিশুঃ প্রত্যর্গ ণীক্কতঃ ৷ 
পুজে। হয" বজদেবস্য জ্যেষ্ঠস্য 
তল) চগ্রব* ॥ কন্যা তে চ.ষেন 

নীতা মথুরা” কণসভীরুণা । অ. 
স্যামপ্রাশনাযাহ” নামানৃকরণা 
যচ।। গুঢেন প্রেষিত স্তন তস্য 
€য15, রু এজ । ূরণতরঙ্গস্বৰ- ; 

[| মামভে্দা হ্স্য বন্পব !। 
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হরি 
| পো হয* শিশু স্তে মাষধ! মহী" 
1 আগত্য ভারহরণ" কর্তা ধাত্র! 

চনেবিভঃ। গোলোকলাখে। ৩" 
 গবান্ শ্রীক্কষ্টো রাধিকাপতিঃ 1) 
। নারাযণো ষো৷ বৈজ্টে কমলা কা- 
॥ স্তএবচ। বেতদীপনিবামী যঃ 

র্নাম তৎকীর্ত্ি গুণকীর্ভন* 1] পাতা বিষ্তশ্চ সো হগ্যজঃ1 ক- 

পিলোন্যে তদণ্শাশ্চ নরনারাষ- 
ণাবৃষী। একীভূষ চ সর্থেবাণ তে- 
জনাণ্র শি মুর্তিষানা || তব 
দর্শব্ব। চ শিশুকে! বব হ। 
নাম্পত” সুতিকাগারাদদাজগাম 

। ভবালব*। অবোনিনশ্তব শ্চাষ 
বজ্জিতা পূজা ভ। বিষান্তি ততঃ |. 

| মাতগর্ত” দত্ব! চ মাষব। হরিও ্ 
তণ্য।, 

সাবিডু€ তে] মহীভলে ! বা পূর্ণ" 

আবিভূ য বসু" ুর্ভিৎ দর্শযিতা 
জগাম হ। যু গো যগে বর্ণভেদো 

শুজে।। 
রক্ত স্তথা পভ [তি ইদ্ানী" কন্গতাৎ 
গতঃ। রর ি সভ্যষগে সুতী- 

ব্রতৈজসাবৃতঃ 0 ত্রেতায(* রন্তু 
বর্ণেষ" পীতো হয" ছপরে বি- 
ভূঃ। কুঝ্ঃবর্ণঃ কলৌ মে, 
জপা” রাশি রেব চ|। গরিপর্ণ 
তম্*ৎ ব্রঙ্গ তেন কৃষঃ ইতি স্মৃতঃ 

11% 1) তস্য রুষ্চনামে ব্যুৎ্পন্তি 

থা | ত্রন্ষণো বাচকঃ কে। হ্য 



৭০৯৮ 
হরি 

নৃকারো ইনত্তবাচকঃ! শিহস্য 

বাচকঃ যশ্চ ণকারো ধর্ম এব চ ৰ 
11 ভালা [নি সিএ | 

ৃ 
৬৪৬৯৪ 1৯৬5 বচন: সেভ ৃ 

দ্বীগনিবাসিনঃ। নরনারাষণো! । 
হর্থম্য বিসর্গ] বাচকঃ স্মৃতঃ |. 
সর্ধেষা* তেজসা" রাশিঃ অর্মূ 
তিন্ষবপকঃ1 সর্বাধারঃ সর্ববী: 
জন্তেন ক্লুষ্চ ইতি স্যৃতঃ ॥ 
রুষি নির্বাণবচনো। ণকারো 
মোক্ষএব চ1 অকারো দাতু- 
বচন স্তেন ক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
কুষি নিশ্চেষ্টবচনে! একারে। 

ভক্তিবাচকঃ । অকারো দাতৃ- 
বচন স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
কর্মনির্পুলবচনঃ ক্লষি ৫ দ্বাস্য- 
বাচকঃ। অকারঃ প্রাপ্তিবচন 
স্তেন কুষ্ণ ইতি স্মৃতঃ॥ ইতি 
্রক্ষবৈবর্তে গ্রক্ুফ্জন্মথণ্ডে ১৩ 
অধ্যাধঃ 1 % 1 ভস্য নামাস্ত; 
রাণা"ব্যুত্গত্তি ধথা। রাম না. 
রাষণানন্ত মুক্গন্দ মধ্সুদন। রুঃ 
কেশব কণ্সারে হরে বৈহণ বা 
মন।। ইত্যেকাদশ নামানি পঠে 
দ্ব। গাঠযেদ্ঘদি। জমকোটি সং 
হমাথা*গাতকাদবমূচ্যতে॥ রা 
শবে! বিশ্ববচনে। ম [শ্চাপীশ্বর-; 
বাচকঃ ) বিশ্বানা শীশ্বরে। যো] 

উভচর রিতার 00388 

হরি 
হি তেন রাম: প্রকীীর্তিতঃ ॥ র- 
মতে রমযা সার্ঘ* ভেন রাম" 
বিদূ বুধাঃ। রাধা রননস্থান* 
রাম" রামবিণো বিদুঃ1| রা চেতি 

 লন্ীবচনো  শ্চাপীশ্বরবাচকঃ 
।লক্ীপতি* গতিত্রাম* প্রবদত্তি 
সনীধিণঃ॥ নাসা" সহসূ* দিব্যা- 
না* স্মরণে য ফল" ভবে 1 
তৎফল" লভতে নুন" রামোচ্চা- 

রণ মাত্রতঃ11% ॥সাবপ্যমুক্তিবচ- 
নে। নারেতি চ বিদরবু ধাঃ। ষে। 
দেবোপ্যষন* তস্য মট নারাযণঃ 
স্ৃতঃ নারাশ্চ ক্তপাগাশ্চাপ্য- 
যন" গমনণস্মৃত"। যতো হিগম- 
ন" তেযা* গো হয" নারাষণঃ 

স্ৃতঃ1] সরুমারাযণেত্যুন্ত্রী পু 
মান কল্পশভত্রযণ। গজাদি সর্থ- 
তীরেষু নাতো ভবতি নিশ্চিত"! 
নার্ঞ্চ মোক্ষণ* পুণ্য মযন* জ্ঞান 
মীগ্সিত*। তষো জর্জান" ভবেদ্- 
যস্মাৎ মো হয" নারাধণং প্রভূঃ 
|]! নাস্ত্যন্তো যস্য বেদেষুপু 
রাণেষু চতুযু চ। শাহেস্বন্যেঘু 
যোগেষু তেনানন্ত বিদু বু ধাঃ ॥ 
ঞ্ামূজ ব্য মাস্তগ নির্বাণমো- 
ক্ষবাচক*] তদদদাতি চ যে দে- 

বো মুন্দ স্তেন কীর্ভিতঃ॥ মুগ" 



১০৯১৯ 

ৃ 
হয় 

ভক্তিরম প্রেমবচন" বেদসম্মতৎ 
1 ষস্তদ্দদাতি তক্তেতো? সদন 
স্তেন কীর্তিতঃ% 11 সুদন*ষ- 
ধুদৈত্যস্য বস্মাৎ স মধূসুদনঃ 1. 
ইতি সম্ভো। বদক্তীশ* বেদৈ ভি" 
স্বার্থ মীপ্সিত*॥। মধু ক্লীবঞ্চ মা- 
ঘীকে ক্লতকর্দম শুভাগুভে। ত 
ক্তানা* কর্মণ,কৈব ভুদন* মধুসু 
দনঃ1) পরিণাযাশুভ” কম্ম ভা 
ভ্তানা* মধূত্র" মধু। করোতি জুদ-। 
ন* যো হি সএব মধ্স্ু দনঃ 115) 
কৃষি রুতক্ুউবচনো। ণশ্চ সন্ভৃক্তি- 

কষ তেন বিদু বুধাঃ॥ কুষিশ্চ 
পরমানন্দে ণশ্চ তদ্দাস্যকর্মণি 1 
তযো দর্দাতাচ ষোদেব স্তন কষ 

প্রকীর্ভিতঃ।! কোটিজদ্মজ্ভিতে 
পাপে ক্ুষিঃ ক্লেশে চ বর্ততে ! 
ভক্তানা" ধশ্চ নির্বাণে তেন ক্লঃ 

প্রকীর্তিতঃ1 নানা” সহসূ* দি-| 

। 
। 
॥ 

] 
1 

ূ 
| 

1 

রঃ 

| 

। 

] 

] 

| 

| 
বাচকঃ। অ শ্চাপি দাতৃবচনঃ 

| 

1 

ৰ 
| 

ব্যানা” ত্রিরাবৃত্যা। তু য্ফলণ। 
একা বৃত্ত্য। তু কঞ্চস্য ত২্ফল | 

লভতে নর ॥ কষ্ণনাম়ঃ পর" 

নাম নভূত"ন ভবিষ্যতি॥ স. 
েভ্যশ্চ পর* নাম ক্ষতি বৈ- 

ৃ 
] 
ৃ 

: 

! 

; 

০ পাদ» সপ 

শি - 

দিক বিদুঃ ॥ কঝ কক্ছেতি হে। 
গোপি ষস্ত" স্দরতি নিত্যশঃ 1. 

ৰ 
ূ 

হরি 
জল” ভিত্বা যথা পদ্ম* নরকা- 
চুদ্ধরত্যয* |) ক₹ঝেছ্ি মল” 
নাষ ঘক্য বাচি প্রবর্তৃতে। ত- 
স্লীভবস্তি সদ্যত্ত মহাপাতক- 
কোটষঃ 1! অশ্বমেধসহসেভ্যঃ 
ফল-ক্লষ্জপস্য চ! বর" তেভ্যঃ 
গুনজ্জন্স নাতে! ভক্তঃ পুনর্ভবঃ 
| সর্বেষা মপি যজ্ঞানা" লক্ষা্থি 
চ ব্রতানিচ। তীর্থন্গানানি সং 
াণি তপান্মযনশনানি চ 11 বে- 
দপাঠসহস্াণি প্রাদক্ষিণ্য* ভূবঃ 
শত") ক্ুষ্চনাম জপম্যাস্য ক. 
লা” নাহস্তি ষোডশী1 ভে- 
ষা* ভোগাস্ভবেৎ স্বর্গ ফলঞ্চ সু 
চির* নৃণাণ। হর্গাদবশ্য* পুণ্স- 
শ্চ জপকর্তু হরেঃ পদ” 0% 1. 
কে জলে সর্ধদেহেপি শষন"ষস্য 

চাত্সনঃ1 বদস্তি বৈদিকাঃ সর্বে- 
ত* দেব" কেশবণপরণ1। কণ্সশ্চ 
গাতকে বিষ্বে রোগে শোকে চ 

দ্ানবে। তেয। মরি নিহর্তা যঃস 
ক*সারিঃ প্র কীর্ডিতঃ11%]1 রজব 
পেএ সৎহর্ত। বিশ্বানা মপি নিত্য- 
শঃ] ভক্তানা"পালকে। ষে। হি 

হরি স্তেন প্রকীর্তিতঃ 1] জি" 
জডঞ্চ বিশ্বৌঘ" বিশিষ্টঞ্চ করো।- 
তিযা! বিগ" প্রক্কৃতি* বেদ 



1১৯০ 
হ্রি 

শত্বারশ্চ বদন্তি তা" গুণাশ্র- ্  

ষেণ ভগবান্ তস্যা* জ্বাতঃ 
সৃষষে। পরিপূর্ণতম* তেন ৰৈ 
ঈঠধ-বিদু বুধাঃ ৪11] বালে 
বিপত্তৌ ন স্ছে:দ সাক্ষােদেষু 
বর্ততে! সুরাণাণবিপদ্দা* ছেত্বা 
বামন স্তেন কীর্তিতঃ1| এব* না- 
নাচ সর্বেষা* ব্যুৎপত্তিশ্ শ্রুতৌ 
শ্রুত।। যথাগমঞ্চ কথিত সর্ব" 
জানাতি মাধবঃ 1ঞ1) যশো- 
দোবাচ। বাসুদেবশ্চ গোবিন্দো 
রাও মাধব স্তথা ৷ নামা" চতু 
[”ব্যুণ্পত্তি* বদ চান্যচ্চ তিষ্ঠত 

৩৯ 

1] দা ৬৮ [চি বন্থুঃ সর্থ নিবা- 

সম্চ বিশ্বানি ষস্য লোমস্ু! সচ 
দেবঃ পরণ্ত্রন্ধ বাসুদেব ইতিস্থ 
তঃ11গাঞ্চ বিশ্বসমূহ বিন্দতে 
যোহবলীলযা। জ্ঞানসিদ্ধুপমূহ- 
গোবিন্দ স্তেন কীর্তিতঃ 1২] 
মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কর্মাভো- 
গেচকর্মিণাণ। দৈতাভেতদপা- 

রি স্তেষা" মুরারি স্তেন কীর্তিতঃ 
1৩ মা চ ত্রদ্ষস্ববূপা যা মূলপ্র- 
কুতি রীশ্বরী। নারাষনীতি বিখ্যা 
তাবিষ্মায। সনাতনী | মহাল- 
স্মীস্ববূপা চ বেদমাতা সরস্বতী 1 
রাধ। বসুন্ধরা গঙ্গা তাসা" স্বামী 

সরি 
চ মাধবঃ1181 ইতি ব্রহ্ম বৈৰ- 

1 তে শ্রকুহ্ক্ন্বাখণ্ডে ১১০ অধ্যাষঃ 
1%%]1 তস্য ভূষণাস্ত্র্ষবপণ্যখা ৷ 

শ্বীমৈত্রেষ উবাচ । ভূষখাস্তরত্বৰ- 
পেণ যখৈতদখিল*জগৎ। বিভ- 
রতি ভগবান্ বিব্ স্তম্মমাখ্যাতু ম- 
হস শ্রীপরাশর উবাচ। নম- 
স্কৃত্যাপ্রমেধাষ বিষ্ণবে প্রভবি- 
কবে! কথযামি যথাখ্যাত" ৰ- 
শিষ্টেন মমাভবৎ। আত্মান 
মস্য জগভে। নির্লেপ মগুণামল* 
৷ বিভর্তি কৌস্তুভমণিস্বব্বপ* ভ- 
গবান হরি 0 শ্রীবৎসপস্থান- 
ধর মনস্তে চ সমাশ্িত! প্রধা- 
ন" বৃদ্ধি রপ্যান্তে গদাকপেণ মা- 
ধৰে।। ভূতাদি মিক্দিষাদীম্ 
মি স্বীশ্বরঃ্ | বিভর্তি 

শঙ্গবপেণ শার্ঞিপণ চ স্তিতৎ 
॥ বলম্ববপ অমত্যন্তজবেনাস্ত- 
রিতানিল"। চক্রবপঞ্চ মুনী- 
ধত্তে বিষ করস্তিত”। গঞ্চবগ। 
তৃষা মাল! বৈজযন্তী গদ্বাভ্ 
তঃ। সা ভূত হেতু সণ্য তে। 
ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ॥। যানী- 
ক্িষাণ্যশেষাণি বৃদ্ধি কন্মাত্মকী- 
নিবৈ। শরবপাণ্যশেষাণি তানি, 
ধত্তে জনা্দনঃ1) বিভর্তি চ্চ।- 



যী 

হরি 
সিরত্ব মচ্যুতে।. হত্যন্ত নির্মল" 
|| বিদ্যামযন্ত তজজ্ঞান মবিদ্য! 

 চন্মসপস্থিতৎ। ইথণ পুমান্ প্রধা 
নঞ্চ বৃদ্ধ্যহক্ক'র মেৰ চ ৷ ভুত 

নিচ হৃধীকেশে মনঃ সর্বেক্দি 
ণিচ॥ বিদ্য। বিদ্যেচ এ 
সর্ব মেতশ সমাশ্রিতণ |। 
ভূষণ সস্থানস্বব্ূপৎ বগি 
তঃ। বিভর্তি মাযাবপোসৌ শ্রে- 

রা 

যসে প্রাণিনা" 
হরিঃ॥ সবিকা

রপ। ৰ 

প্রধান” যণ পুমা*শ্চৈবাখিল" 
জগণ্। বিভর্তি পুগুরীকাক্ষ স্ত- 
দেব"পরমেশ্বর2॥ যাবিদ্যা যা 
তথাবিদ্যা যৎ সঙ যচ্চাসদব্যয" 
1 তৎ সর্ব" সর্বভূতেশে মৈত্রেষ 
মধুন্ুদনে 1 কল। কাষ্ঠানি মে. 
য।দি দিন্বযন হাষনৈঃ1 কাল- 
স্ববপে। ভগবানপরে। হরি রব্য-. 
যঃ1 ভূর্লেকোথ ভুবলোকঃ। 
স্বর্লোকো। |মুনিসত্তম। ম 

স্তপঃ সত্যঃ  অপ্তলো ক] ইমে বি-। 
ভূঃ)। লোকাত্মমূর্তিঃ সর্দেষাণ 

| ক্ক 

| 

ৃ 

পূর্বেষা মপি ূর্বজঃ । আ ধার! 
সর্বাবদ্যান। 

হ্ভি র্বভুঃ | স্বিতঃ সর্বেশ্বরে। 

হনস্তে ভূত 

মহন | 

“স্বযমে হরি স্বিতঃ ! ৰ 
|| দেব মানুষ পশ্বাদি স্বৰৈ ৰ 

মূর্তি রমূর্তিনান্ ] 

৭১০১, 

ঝচে। যক্ঞণ্যি সামানি তখৈবাথ- 
ব্ণানিচা। ইতিহ।সোপবেদাশ্চ 
বেদান্তেযুতথোক্তষঃ)। বেদ।- 
জানি সদস্তানি মন্বাদিগদিতানি 
চ.; শাস্্রাথাশেষাণ্যাখ্যানান্য- 
নৃবাদাশ্চ ষে কচি! কাব্য 
লাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকান্য- 
খিলানি চ। সর্থমুর্তিধরদ্যৈেতে 
বপু বে মহাক্সনঃ 1 যান্য- 
মূর্তানি মূর্ভানি যান্যত্রান্যত্র ব৷ 
রচিত । সস্তি বৈ বস্তজাতানি 
তানি সর্ধাণি তদ্বপুঃ1) ইতি বি- 
ব্তপুরাণে ১ অতশে ২২ অধ্যাষঃ, 
)1%]1 হরিসামিধ্যস্বানানি যথ। 
৷ ভরদ্বাজ উরাচ কেধু কেষু 
বিভে। নিত্য" স্থানেষ পুরুষে; 
তম; সানিধ্যৎ ভবতে। জহি 

৷ জ্ঞাতু মিচ্ছাসি তন্রতঃ॥ বামন 
। উবাচ । আতা” কথবিষ্যামি 

যেষুযেযু গুরো হাহ” নিবসাদি 
। স্ুপুণ্যেঘু স্থানেষু বহুবূপবান্ || 
৷ মমাবতারৈ বরধা মভস্থলৎ গা; 

তাল মস্তোনিচষতদিবঞ্চ! দশ? 
সমস্ত। গিরযে। হস্ুদাশ্চ ব্যাপ্ত। 
ভরদ্বাজ মমা নৃৰগৈঃ [৪1 যে দি 
ব্য। যে চ ভৌম! জল গগণচর। 
স্থাবর। যে হত্র বিশ্বে সেজ্্াঃ স।- 



৭১৩৪ 
হরি 

মহাতলে গুরো খ্যাত" দেবেশ । 
ছ(গলেশ্বর"! তলে সহম্চরণণ। 
সহসুভুজ মীশ্বরণ1! সহস্াক্ষ* | 
পরিখ্যাত" মুষলাক্ুষ্টদানব* 1 
পাতালে যোগিন। মীশ” ক্বিতধ্চ 
হরিশক্কর*। ধরাতলে কোকন-; 

দ” মেদিন্যা ঞক্রপাণিন*। ভব 
লোকে চ গরুড' স্বর্লোকে বিষ 

মব্যয)| মর্তযলোকে তথাগ স্ত্যৎ 

কপিলঞ্চ জলে স্থিত") তপো।- 
লোকে স্থিতপব্রদ্মন্ বাত্মষণ সত্য 
সণ্যৃত")। ব্রদ্মাপতব্রহ্মলোকে তু] 
সপ্তমে বৈ প্রতিষ্ঠিত”। সনাতনৎ। 
তথা শৈবে পরৎব্র্গ চ এ 
অপ্রতর্য"নিরালন্বে নিরাকা 
তগোময! জন্ুবীপে টন 
শছীপে জশেশয”।। ্ক্ষদ্ীপে 
মুনিশ্রে খ্যাত" গরুডবাহন* | 
পদ্ানাত" তথা ক্রৌঞ্চে শাল্সলে 
বুষভঙজ* 1 সহস্1”ঃ স্কিতঃ 

শাকে ধনরাট পুক্ধরে স্থিত | 
তথ। পৃথিব্যা” ব্রদ্ষষে শালগ্রা- 
মে স্িতোম্ম্যাহ' 1 সজল স্তলগ- 
ধর্য্ত" চরেযু স্থাবরেষু চ ॥ এতা- 
নি পুণ্যানি মাল নি, ত্রহ্ষন। 
পুরাণানি সনাতনানি 1 -ধর্প্র- 
ধানানি মহৌজমানি স'কীর্- 

পাতি | 

শি 

ূ 
ূ 
| 
ূ 
ৃ 

র 
ূ 

হরি 

নীষান্যঘনাশনানি। সন্ধীর্ত- 
নাত স্মরণাদর্শনাচ্চ মংস্পর্শনা- 
দেব চ দেবতাদ্যাঃ11 ধর্্মব্থ কা- 
মান্যপবর্গ মে. লভ্তি, দৈত্যা 
মনুজাঃ সসাধ্যাঃ। এতানি তৃভ্য* 

 বিনিবেদিতানি মমালয়ানীহ স্ব- 
' নিষ্টিতানি।॥ ইতি বামনপুরা- 

থেস্বস্থানোক্ির্মম ৮৬ অধ্যাযঃ 
1%1 হরিহরযে। রভেদে। যথ]! 

৷ যা] শ্রীঃ স। থিরিজা প্রোক্ত। ষে। 
হরিং স ত্রিলোচনঃ | এবং সর্বেষূ 
শাস্ত্েষু পুরাণেষুচ পঠ্যতে 0 এ. 
তস্মদন্যথা। রর ব্রতে শাস্ত্র 

পৃথকতঘ।। ত" নাস্তিক" বিজা- 
' নীষাৎ রে ৮ | ইতি 
 বারাহে সৌতাগ্যব্রতনামাধ্য।- 

যঃ11%)1 ব্রহ্ম বিঝঃ মহেশ্বরাণ। 
মেকত্ব" সত্বাদিবপঞ্জ যথা ম- 
হেশ্বর উবাচ। নারাধণঃ পরো- 
দেবঃ সত্ব জনার্দনঃ! ত্রি- 
ধাত্স।ন" স ভগবান সসর্জ পর- 
মেশ্বরঃ1| রজ স্তমোভ্যা*যুক্তে। 
হভূদ্রজঃ সত্বাধিক" বিভূঃ। স 
সর্জ নাভিকমলাৎ ব্রদ্মাণণ কম- 
লাঘন” |. রজস। তমসা যুক্ত" 
সোপি মা*ত্বসূজৎ প্রভৃঃ! যও 
সত্ব" স হরি দেঁব। যো হরি স্তৎ 



হ্রি 
গরণপদ* |) যে সত্ব জমী মো. 
টি রহম কমলসন্তবহ। মে, অক 
দৈব দেবস্তু যে! দেব ২ স চত- 

খঃ 11 58 সৌধ” 

নাত্তাত্র সশষঃ। 
শ্চৈব ভূতীয" টৈভদ্ঢ্যতে॥ স 
ত্বেন মৃচ্যতে জন্তঃ সত্ব" নারাষ- 
ণাতক”। ন তত্ম।ৎ গরতো। দে 

বো ভবিত। ন ভবিষ্যতি !! ষে। 
বিধঃঃ অস্বণ ্রন্ম।ষে। ব্রদ।সোহ 
মেবচ! বেদত্রবেপি বকে হম্মি- 

ন্পঞ্ডিতেম্বেয নিষ্চষত|। যে। 

রা সী শক্তি 

৫ ৯৪ চনে ক্ষ 
সি 2 

কারটৈহ গরিতজিতঃ 8 আনি, 
৫৫ 

২ 

চি ক ] বত টা 
০ হায়ার 
১1৮ প্রভ্যন, মধ নিতু? 

(5০ 

পয দযোষ, মেজ ্  
সকল” নিদ্ধল” টৈ 
ললগ্যুত। হগ্নি [হেড ১৭ 

ময। তে পরেকীর্ডি 

চিরুবাচ ৷ অন চাবায' 

*৯ ০ রত পপ রি নখ 

শ্য? ৩০৭! * 

সন 127 তৎ 

অস্বর হন্স্যৃ 
ম্যতে হন! ভ 
গ্রে গান 

ক 

বর্ণ মৃত ৩: 

কথ” ভদগ- 
2ম তবম। 

স্তর ০ স্পস দশ তে 
টি চা ..এী ধং 

বৃ +৭ ৩৩ 11 

ভরি পে, 
ত্' তু ক ক "শি লে শসা 

চলা তেজ কষ চালাতে ন্ 
স্কিপ খ্ 4 টা টি পা চপ বয়? 
পী 

নিকাব 1 55257 

স্পা কহ হটে সতী পি শপ ৪৯0 ৭৭40০ ৭ যা 
শে ++ টি ্, রা ১ 18% 11 খপ 9 

! নত সা 151৭ 

ডি 

হাব হারও 2 টানি 
৭ | ৮) | খন এ 81 € খ নি 

৩275 (হাটেতেও 5211 হোত এ দত ৮9 " দ. (১৯ ১1! নিউ বি শর চস 

৩৪০ ২11 ৮3855 
রী পিং স 
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২৬৩1৮ 121 টিভিও হিস ৩ 

জাঙগাঃ ৩ 7874 রা 11 বশ) এ] 71 15 | র্ 21751 

ভা জা 758 চ(:55578581-4 ভন 8 
শি টি 

"পারা জারা) শান, 19 এ -) 218৭ ৮208 05 ৫ 
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টার, না, গড ল পা [চনত 151৯৬১৮1৮14 একি তত 1 

রা 
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১০৬ 

শ্যস্তি নিত্যশঃ | অন্ধকারে যথা " 
দিপো দর্শযেৎ, গৃহমেধিনা” | 
বিদ্য চক স্তথা বিপ্রে। দর্শযেৎ ূ 
গরমণপদ*1] যে নরা বেদ (সি- 
দ্ধান্তৈ ধেোধিতা গুরুণা চ যে, 
অনেকবপন্ত্যুক্ত" পশ্যস্তি গ-। 

রমেশ্বর ০1] যস্বকরপোহীন। 

বিবযা সন্ত চেতসঃ। বদ্বপৎ সে 

জানভ্তি ও | 
ভ।গ্ভি" গশাস্তি সর্থত্র সবিকল্পস 
ল্য সলবাঃ! জীসাখাণ্র টস 

য 

) কপ 

। তং |) হাত তি প্রােেত নিন পিপি তাত ভে অব তু গৃহে বাতাবি 
€ টি 1 

টা স্ব দেনা চীনা ্ ১ ৃ 

৬ র 

ও শূন্য সজন্ত কথাতে যদ, 
চা] 

4 ৫ ! 

বদন ভরা বন্ত জার! | | 

১৯৯ 
রত 

উর নিন জেনিনা ৮০০০ ৪1 
(২ সজাত ভতানি ৪৭ ৃ 

টি . / ] 

হয়ঃ ঘযণ।! ভাব কর্তাসবৈ 
পপ কেন 2 ট্রে নি তে শু 

6. 2 ন্ রা 22115 1০1 ৮০ 1 

| 
০ নি রি ১১০ ০ ? 7. ুেণ ির্ষ।তি জ/৮ই 

ধ্ি নু 

নে ট চির 
দশদব"] নির্ঘলিত ন বিড জের! 
সমলে। দেহৰ বি তি  অপ্রধাণ 
ভবে পি হা বশ. আন বিন্দ 

১ শপ শাশাপশাশীশ্ীীশি ও 

স্পা 1. টি ৯ 
৫ 

! বৃ 
ও পি চি 

শ্্্পি রি আপা? 
৮ ক - হি [৩ না 

হরি 
পাষব্জিতঃ) ইত্যাদ্যে বিপু 
রাণে সর্গকথন নামাধ্যাষঃ পা! 
প্জিতবিষ্টদর্মনাদিফল” বহ্ি- 
পুরাণে শুদ্ধিব্রতনামাধ্যাযে কি 
ষাষোগনামাধ্যাযে চ ড্রষব্যৎ 1! 
তক্য যমাউকস্তো্র” নৃষিদ্ছপু- 
কপ রাণে ৯ অধ্যাষে তঙ্পুজীষা" 
ব্যবিশেষদানকলঞ্চ তন ৩২ 

অধ্যাষে দ্রষ্টব্য” ॥% 11 শিব- 
সা হরে রারাধন্গ্রমাখ যথা! 
ব্ক্ষোবাচ 1 তাহ, গতোজিৎ কৈ- 

লস দিক্রাদো দৈৈবতৈঃ মহ । 
তত্র দুটো মা দা ধ্যাষষানঃ 
পর" পর্ণ] পৃষ্টো নষঙ্তছে। 
দেব? কিছ ভু” ধা "বনি শর | 

্্ত! নানাণগহ় দেব জানান 
জা "ততঃ জারা নারতর' 
তিত্ত্” আোতক নও এরেঃ সভ্য] 

রুদ্র উবাচ! অঙ্ক ধ্যাযামি তৎ 
এ পরিেলদ গোশাাকা রা 16৮25 

(৭2 বনস্কান মাখর়ণ! সং 
চি 

৮ রর ত্র ্ জা গত ৯৭৮ ওত অন্প্রুঠাণহি 
০ ০ এ সত"! ভস্মোদ্ুনিতদেহস্ত জ- 

৬ 

টামগুনঘগ্ডিত ৪1 বিক্ো রারা- 

ধনার্থ” ষে ত্রত্চর্যা। পিতামহ 1] 
তমেৰ গন্ধ! গৃচ্ছ।মঃ সার ফলটি 
৪যানাহ *? বিঃ জিষঃ” পদ্ধনা- 
"? নও দেহব্বিজিতি"। 1 ৬7 €.৩ 

ঢু 

রঃ 

্ 



৭০৭ 
হরি 

রা হণ্স* তগ্পরণপরমেশ্ব- 
॥ যুক্ত! সর্ব '্মনাত্মান” ত* | 

রে চিন্তযাম্যহ*। যক্মিন বি- 

শ্বানি ভূতানি তিষ্ঠান্ত চ বিশস্তি 
চ। গুথভূতানি ভূতেশে সুত্রে 
মণিগণ। ইৰ | সহসাক্ষণ সহসা, 
জ্বি" সহম্োরুকরানন। অণী, 
যসা। মণীযা*স* স্বিষ্ঠঞ্চ স্থবী 
যা"! গরীযম।" গরিষ্ঠঞ্চ শ্রে- 
ইঞ্ জেষনা ঘপে! য"বাকে; 

স্বনবাকেধু নিষ-নুখদিহগস্তচ 

) গৃণস্তি ত্রাণ সতাৎ স | 

ত্যেষু সাদসু । পুরাণে পুরুষ ্ঃ. 

প্রোক্তে তরঙ্গ প্রো ঃ ফা 

বা কষে শঙ্কঘ যু 

গামা মু্দাস্খহে! বজ্মন লো 

বাঃস্ফ্ত্তী মে জলে শক্ষনযো। 

| খত শেক ক্র অন্ধ বৃশ্ত ও 

জট ঘস্তি চ ষৎ 

1৩2 তম ৰ 

হা] ঠৈ ৯? 

৭. 

অদনত গণ) 

নধনে ত" দেব চি্ঘান 

ষমানিলোকী [জঠরেষস্যকাগা; 

লুবাহবঃ। যষ্যোচ্জাসশ্চ গন । 

স্ত'দেবণচিন্ত; নম্যহ- | যয্য কে- চা শেষু জীমৃতা নদ্যঃ সর্ধা্গ দ্ধ 
নি 

হরি 
যু। ক্গেন সমূদ্র। শ্তত্বার স্তৎ দে- 
ব চিস্তযাম্যহ"1; পরঃ কালা 
গরো যজ্ঞাৎপরঃ সাদসদশ্চ বঃ1 
অনাদি রাদি বিশ্ব্য তণদেবগ্টি- 
স্তযাম্যহ*।! ননস শ্ক্দরম।ষস্য 
চক্ষ্ষশ্চ দিবাকরঃ1 মুখাদগ্রিশ্চ 
সণ্বজ্ঞে ত" দেব" টিস্তযাম্যহৎ 

|! পন্তযা"যস্য ক্ষিতি জর্ভাত। শো 
ত্রীভ্য।ঞ্চ তথাদিশঃ ॥ মৃদ্ধভা- 
গাংদবৎ দ্য ত* দেব” চিন্তয]- 
ম্যহ"] নগ শ্চ প্রতিসর্গশ্চ বশে 

সন্বম্তর/ণি চ 1 বশানচরিতৎ 
যত্ম:ৎ ত* দেবৎ চিন্তযাম্যহ* 1 

য" ত" খ্যাযাম্যহ* যল্মাদ্ামঃ 
সার নীক্ষিতু" | টার এ ২ অধ্যাষঃ0 80 তত বর্খা। 
সুভ উবাচ । বিষ্ভ তি” প্রব- 
কযামি যথা সর্ব মবাগাভে। যখ! 

হরি াযোকথা। নান্যেন্ 
কেনটি৬ 1? সভত জেযলো মাং 

ল” প্রলবহঃ পুথাজততি 
তস্য ূ 
হয়েও 1) ভক্গ ই ইোযট 
সেবাযা*্প রিকা র্েভঃ 1 
সেব বুখৈ প্রেভ্ুং ভ. জ্সাধন- 

ভূষসী।! টি 

ভ৩০)] 

*-৩ 9 

॥ 

রি ৬ রঃ 
মা 



হরি 
ই 

স্তযঙ্খণ সহ্য যে ট হক্টভনু 
৫ রে 

রুছাঃ!। জখন্বাতু ঘহেশব্য দি- 
২৯৯ 

সখ শ্স্প সপ্ম্ক সি ১১ - স্পট শন 

এ টরখাবাযাঃ 8 হই ।শ্ভ্য 

[ঃ জর্ষ্াত নিপ্ধা। যে বৈষ্তব। 
স্ততে ৷৷ ১ টা 
যো বদেৎ বৈষবোহি তি- 

ভক্ঞজনবাত্সল্য"্পূজ রা 

মোদনণ] ত্কথাশবণে জী; 

তিঃ স্বর নেত্র-হ্ব বভুশ।। যেন 
১২১ রা ভক্ত 

নিবেশিত 
৮ সপ্ত পু নু প্র এ মহাভাগবতেো। ভি সঃ বিষ্ঞেশ্চ 

».:৮ 
কারণ, নয দিন? দয্মবৃজিি- 

(কস ত”11 হাযনভ্যম্চনত্চৰ ষে। বি 

বু” বোপজীবতি! ভক্তি রবি- 
ধাহ্েষ। বাস্মন গ্েচ্ছেপি ব্তে 
] অবিপ্রেত্দা মনিঃ ভ্ীীনান স 
টি সটপিত তট্মৈ দেষৎ 
ততো গ্রহ্ত” সচ পূজো। যথা 
হরিঃ) স্যৃতও সণ্ভা যিভে। বাপি 

পৃজিত তা বা উর পুন] 

তি ভগব্ভক্তশ্চগ্ডালেপি যদচ্ছ 

যা? গ্রণতাষ টি ভবানী 

তি চ যে। বদেও * নুর্থ- 
ভূভেত্যো দ্রদ্যাদেতদুত” হয়ে! 
মন্ত্রযাজি হাহমেভ্য2 সর্ববেদান্ত 

পারগাঃ ৮ সর্থবেদাস্তবিতকোৌ।- 

ক্র নু 
ক বি 

২1 

্ 

ূ 

আজি 

পলো 
ত 1, 

এব |] ৫ রা ্ পা পা স্টপ শপ পিন এ ৮৯০৯৮ আপ্ব তল তল জপ সদা ৭ রা 
৮ 1 হাত লিয়ে লাই তন ্ৈ £ কন 0, 1 15 
/ । শব বা এপ ৬৮ 114 - 8645-4 4 

চন 

৮ স্লো শ্ চিততশি তল তা খতনা হাদি “বালে প্র 
* (8১ । তা ৪ ০২1 ২৬ 

পা 

এব ৩ বমণ গদণ। 1 অমো- 
বিষ ধব্মাদেষা” গয়াষণঃ | ত- 
স্মাদেকাস্তিনঃ প্রোক্তা স্তদ্ভাগ- 

বতচেভমঃ! গ্রিষ'ণ। মপি সর্থে- 
যা*দেবদেবস্য সপ্রিষঃ 1) আ]- 
পশ্স্বপি জদা ঘষা ভক্তি নব্য- 

ভিচারিণী ; য] প্রাঁতি রৰিবে- 
কান। বিষস্যনগা 8 || বি- 

ক 

হত৭ চাগস্ব্যবৃত টা যে? ভি 

বহতে বিবেই তেল 
সর্ 

বেত বজনা। 

সর্বেষ)” পংরগ। 
নি্রযার 
যা 21৬৭ 

ধাতবে ০৮৬ ন্ 

৮ শপ পপ প্র ১, ৮ 

ভস্তনয। যা 

পুনাতি | 
স্বগু রিবোদিতঃ | 
দুরাভানঃগাপাচাররতা স্তথ।! 
তেগি যা রা র“স্তান” নারণ 

2 শিলা 

পরাযণ।ঃ! দঢ। জনদ্দশে জি 



হর 

ধর্দৈবাব্যভিচা রিনী॥ তদ1 কি 
যৎ স্বর্গসুখ* সৈব নির্বাণহৈত 
কী ম্যতা*তত্র স্সারে নরা 
রী গা” কর্মদর্গমে | হস্তীবলম্বনে। 

হোকে! ভক্তিতৃকটে। জনাদানঃ |. 
ন শুণোতি গুগান্ দিব্যান্ দেব- 
দেবস্য চক্রিণঃ |! সনরে। বধিরো 
ভে্ষঃ সর্থধর্মবহিস্কৃতঃ ; নায় 
ন"কীর্ভিতে বিষ্ছো ধরস্য পুণসো 
নজাযতে 1 শরীর, পুলকোস্তা: 

সে তদ্তবে্ এপোপমণ। যক্ি 
ন্ স্মৃতে দ্বিজশ্রেষ্ মুক্তি রগ্যচি- 
নাসভবে।। বিফ নিবিষউমন- 

* কি” পুন কৃজিনক্ষবঃ | স্ব 
পুরুষ মভিবীক্ষ্য পাশহস্ত* বদতি 
যষঃ কিল তস্য কর্ণমূলে ৷ পরি- 
হর অধস্তন প্রণক্সান প্রভূ রহ 

বি শু 

গল” ও 
টি বিট শা নিত টিকা আস টিলার হি 
কি 85.11555: অল । দির 

মি । র্ ্ ৮1:27172125 ই শান ভুলা? ্ চা 2 2) ভি, ্ 

শা ২ 
যি জী 2 জাও 5৭৬ হা. ১. 0 হরে। 1; র্ নব তং র্। ৭ম! |. 

০৫8 না 
হরে হ্যা দূরভাষা! তেব যে 
প্রপদ্যন্তে বাব। মেভাতরন্ভি ভে 
॥ কিষদারাধনে পুণ্সা” শিষযতে 

 হরিমেধসঃ| ভক্ত্যৈবারাধ্যতে 
বিষ নান্যতক্রোগকারকণ॥। ন- 

দানৈ তিবিধৈ দর্তৈ পু না 
নূলেপনৈঃ1 তোষ মেতি মহান্মা- 
মৌ যথ। তন্তা। জনার্দদনঃ! স" 
সার বিষবৃক্ষদ্য দে কলে হামৃতে- 
গমে। কদাচিৎ, কেশৰে ভক্তি 

সুভক্তৈ বা, সমাগম গত্রেথু 
পুষ্পেমু ফলেয সঙ্গ তোষেফু 
লভ্যেষ সদৈন সত্স্া। তত 

বলতো পুরদণে পুরাণে মুক্ত্ে 

কথণ 2 করতে প্রযৃন্রঃ11 আ- 
৫৬. ও 

ক্ফেটবস্তি পিভরঃ প্রনৃভাত্তি 

পিতা নহাঃ। বৈসবে। হল্মত্ঘলে 
জাতঃ নম নঃ সন্তারব্ষ্যিতি 0 

অছেনিনঃ রবর” ঘমবিঙ্িপ- 
্তযেসালনোদি নিষ্গাল 

কাশি 

2৮85৬ । ২৮০ বম ৮ ছ বস্তা মি পু রা 

বাহন দ্যা] দূ ০ 5৩2 ৮ 

কিনা 

কলা লাকি বত ১ স্পা 81 পা পবা শট পতি ০9 নন 

শযণম বর বধুভিগ।5 কহ মস” 
র্ 

এ সু তে কিন পাটা সল পপাত শে ডি 8753 
শা গিনি ্) ও মতি ৮1 টু 

রি 1 &., 3 খু ডল? €/-৮ শশা জা 

পা র ডঃ 21? পাবি বির, 1 *1 
৮১) 

হারিভিরত1 48 



৭9১৯৪ 
হরি 

রিভূমনিক্িববন্ধকৈহ পখৈঃ 11 
নিষমাতা” মাধব মে যনে। হষ 
স্ুদদ্বিণদৌ। দৃটভভবন্ধনে || 
বি রেব গর” ত্রহ্ম হান্ডেদ ই | 
শগাতে। বা নিদ্বান্ত টা থে 

্ ৮" নজানাস্ত মোহিতাঃ11 বদ. 
হৃদি সনাতনে চ তন্মিন ভব-] ব 

তি পুমান জগভে। হব্য দৌস্য-। 
ক্বপঃ1 ক্ষিতি বম মতিরম্য মাত্স- 

সলপতে ॥ তি গারুড়ে ভণ- 
ূ 

টু 
| 

ৰ 

র 
ৃ 

নে হস্তঃ কথবতি চারুভষৈব- 

ক ২৩১ অধ্যায়ঃ 1 11 

দ্য ন্মস্কারাদিক” তত্তৈব ২৩২ 
২২৩৩1 ২৩৪ অধ্যাষেষ দ্র 

বা” %& 1] তমা দ্বাদশমান কুত্যৎ 
যথ।। মাজঅক্কত্যৎ প্রবক্ষ্যামি ত্বি 
ক্োঃ পীভিকর”ণ পরণ। জোটে 
তুম! পন” জর্ধযাৎ। আ।বষেও। 

নাল নবাসরে ॥ দৈনন্দিনস্ত দুরি | 
তপপক্ষ ঘাসাহ ব্থজ”1 রক্মহু- 
তা জা জ্ঞানঃচ্ছান তানি, 
চা পর্ণন্তিষ সুরীপান গুরু ত-। 
মুভ ।শিচ। কেটি কোটি সহ. ৃ 
সংনিভগপাপ্াালি ফা / চ]। সর্থ। 

। 

: 

্প 

খাপি প্রণশ্যন্তি পেনাফ্ান্ত বা) 
কব জআডি। ৪ তে না দ্ধ ৬ 

পুর্ন ০ তি, কাতলা লক 0 

হরি 
মন্ত্রেণ পাবমানী খচা তথা? না 
রিকেলোদকেনাথ তথা! তাল- 
কলাম্বন।!) রত্বোদকেন গন্ধেন 
তথা পুষ্পোদকেন ৮ পঞ্চ োগি- 

| চংনৈ রারাধ্য যথাবিভব
বিস্তরৈঃ 

|| ছৃ* ঘণ্টাষৈ 'নঘ ইতি ঘণ্টা- 
বাদ্য"নিবেদযেত্। পাদে ভম্য 

মহাধধান” প্বস্তপাতকপঞ্চকে 1] 

পাহি মা" গাপিন যোর* সণ্ন।- 

রার্ণবপাতিত*।] য এব" জরুতে 
বিদ্ধান্ ব্রাঙ্মণঃ শ্রোত্রিষঃ শুটিঃ 
|| অর্ধপাপৈঃ প্রচ্যেত বিষুলো- 

তৎসু? তি! ১1 ত আষাঢ গুক্ৈ- 

বদ জর্ধযাৎ স্বাপমহৌোৎি- 

সব”! আঘাতে চ রথ” জর্ব্যাত 

শাবণে শ্রবণাবিধিৎ 2২৮৩] 
তাদ্রে চ জন্মদিবমে উপবাসপ- 
রো ভবেঙ।1৪1 প্রশত্ঞঞ্ প [রিব- 

ভমাখ্বিনে মাসি রয়ে] উ- 

থানঞ্চ হরে অর্ধযাদ্ন্যথা বিধ্ও, 
দ্রোহক্কৎ। গুভে চৈবাশ্বিনে মাং 
[সহ মহানাযা” প্রপূজবেও] ৫1! 

কার্তিকে মালি ত্র" শখ দে- 
বি উন সপ্তব্র্তাঃ প্রমা- 
ণেন দীপঃ স্যাচ্চভুরজগলঃ | প 
ল্ান্তে 5 প্রক্র্তব্যা দাপমালা- 
বৃূলিঃ মাশ্টির্ষে কিং 

হাঃ 

ভা1 ১ 



৭১১১ 
হরি 

ডে পদ ষষ্ঠ্যাঞ্চ সিতবস্সটৈঃ ॥ | 
জযেজ্জগদীশঞ্চ তূলবন্তৈ বি 

শেষতঃ 1 ৭17 পৌষে পুণ্যাভি- 

যেকঞ্চ বজ্জযেচ্চন্দন” তথা ৷ ৮। 
লত্ক্রাস্ত্যা" মাঘমাসে চ জাধিবা- 
সিততগুলান্।॥ নিবেন্য বিষ, 
বে তক্ত্য। ইম* মন্ত্র মুদীরযেৎ্? 
জীবন* সর্বভূতানা* জনক আব 
জগদগুরো । ত্বম্মা যালীনতা” 
প্রাপ্ত দ্বষৈব জনিত। গ্রাভো ] 
1 রারুতিদ্রধান ঘৃত 1ক্তানি 

নিবেদযেও 7 ভ্রাদগান ভোজ, 

যেন্ডক্তা। দ্েবদেৰ চা 
অভ্যচ্চ্য ভগবভ্ভক্তা। দ্বিজা ্চ | 

ভগবদ্ধিষ।1। একস্সন ভোজি- 
তে ভক্তে কোটি ভঁবতি ভক্তিতঃ 
ব্প্রভোজননাজেণ ব্যঙ্গ" সাক্গৎ 
ভবেৎ্ প্রবণ]! পঞ্চম্যাৎ শুক্লপক্ষ 
তুন্মাপষি স্বাচ কেশব? প্রজযে 

সগবস্ভক্ত্যা টত্তপল্পবস স্মিতৈঃ 
রি 1] ্তদৈশ্চ বিবিধৈ ধাসি 
তঃ পটবাসিতৈ?। 

নণীযঞ্চ গ্রদীগুদীপদীপিত” 

জদ্বীর নাগরছরক 

ীস্পেীপাশীশাপপা ২০ পাস পীশা শপ পাপী :4--৩77 

চি 

শিরা এরি 

পিপিপি 

(22 রনি এব ১522-5 2 তি 

শাপ্পাশ পপ শিশ্ি প্াশপপীসপ্সপিপিগ। 

কানন? রা 

টির ডলি 

7 শি িপিপপীসীশি সিল পজপণা শা পিপিপি পাশ শি তি সী শিপ পিস্পিশীশীশাপী টি 

রে বি 

্রাক্ষেক্ষ বস্তা জ ৃ 
পুগকণ | | নারিকেলঞ্চ ধারী চ ৃ 

বশ তাল হরীভকী ? আটন্যশ্। 
বৃক্ষষপ্ৈশ্চ মর সর্র্ জ হস্তমাচিতণ | | 

হরি 
পু্পৈশ্চ বিবিধৈ শ্চৈব কল পু 
স্সমন্থিত* || বিতালৈঃ 4 
দ্যানৈ ধারিপূর্ণঘটে স্তথা। চত 
শাখোপশাখাভিঃ শোভিত” ্  
নর চামরৈঃ1; ধিশেষতঃ কলি- 
ষুগে দোলোৎ সবো বিধবীযতে ॥ 
ফাল্তনে চ চতুর্দশ্যা মে যান 
সণজ্ঞকে।; অথ ব। পৌর্ণমাস্যান্ত 
প্রতিপৎ্, সন্ধি সম্মিতৌ । পূজযে- 

 দবিখিবনত্তয। ফন্তুচু্ৈ স্ত্র্ধি- 
থৈঃ]! সিত রটক্তি গৌর গীতৈঃ 
কপৃরা দি বিমিশিতৈঃ। হরিজা- 
অণরযোগাচ্চ রজরট্যৈ শানো- 
ভরৈঃ 1 অন্যে ধা রঙ্গরম্যৈশ্চ 

 জ্রীণযেণ পরমেশ্বর” । একাদ- 
শা” সমারভ্য পঞ্চম্ত্ত" সমা- 

গযেও 0 পঞ্চাছানি ত্রযহানি সত 

টার বিধীষডে 1 দক্ষি- 
থাভিমৃখ* কুল, দোলঘানণ অর্ক 
রাঃ দুষ্টাপরাধনিচঘৈ শব 
কাত নাত্র স্শঘঃ 1১1] নি 
ম্গ্য জলমাত্রে তুমাসে মাধব 
নর্শজ্রতে 1 সৌবর্ণপান্রে তাঙে 
বারৌে গ্যবা মৃন্মযেপি বা? তো- 
যন্ৎ বো হচ্টযেদেেবশালগ্রাম- 
সমভ্ভবণ।! প্রত্যহ" মা” মহাভ।- 
গে তম্য প্রথা” নগণ্যতে | দষ- 



১১২, 
হ্রি 

মারোপণ* কৃত্বা শ্রীবিষেৌ চ সম- 
পথে ৷ বৈশাখ্যা" শ্রাবণে ভা 
দরে কর্তব্যঞ্চ তদর্পণ* 1১১ বৈশা- | 
খে চ তৃতীযাযা* জলমধ্যে বিশে. 
যতঃ॥ অথ ব। মণ্ডপে ছর্ধ্যাৎ 
মণ্লে বা বৃহদ্বজে! সুগন্ধচন্ৰ- 

র্ ৬ টি ই পনির নেনা হব” সুপুষ্টাঙ্গে। দিনে দিনে | 
1 যথা গ্রবত্বতঃ কাধ্যঃ কশাঙ্গে। 

নৈব পৃজিতঃ। চন্দনা গুরু কম্ত- ; 
রী জষ্ট” দঞ্কম রোচনা | জট 

মাণ্সী বচ। চৈব বিঝে।। গ্ধাব্ট- ৬ কণতথা॥ এতৈ গর্ধযূতৈ শ্যাপি । 
ঘৃটঞ্চ | অঙ্গানি চ বিলেগযেৎ্। ঘ 

তুঁলনীকাষ্ঠ, কপুরাগুরুযোগতঃ 
1 অথ বা কেশরে ধোজ7 হরি | 
চন্দন মুচ্যতে ॥ অম্মিন কালে 
রুষ্ঞভক্ত্য। যে গ্রপশ্যন্তি মান 
বাঃ! ন তেষা” পুনর।বুক্তিঃ ক 
ল্পকোটিশতৈ রি] জুগন্ধিমি | 
শ্রিতৈ সতোবৈঃ ্সাপথিত্ব। জগ. 
দৃগুরু”? অথ বা পুষ্পমধ্যে চ 
স্বাগযেজ্জগদীশ্বর” ॥ বুন্দাবনপ 
তত্র ক্কত্বা! উ*স্কৃতকলানি চ । 
বিঞ্ুভক্তেন যোগ্যেন তোজযে. 

/ 

হরি 
দীযতে | যথ! পচেতৃথা দদযা- 
দ্ঘথাশক্তিনিফোগতঃ | দর! বি- 
মিশ্রিতথ্চন্ন* ঘৃতেনাপগ্ৃত্য দাপ- 
যে! পাচিত” পিউক* ধাতু র- 
ফ্টাদশ ঘৃতেন চ! তিলৈশ্চ তিল- 
সর্ণমশ্রৈঃ কল" শুদ্ধঞ্চ দাপষেৎ 
| যদ্যদেবাত্মনঃ শ্রেষ স্তততদী- 
শায কল্পযেত। দত্ব। নৈবেদ্য ব- 
স্্াদীন্নাদদীত কথঞ্চন 0 ত্যক্ত- 
বা" যিঞ্ক মুদ্দিশ্য তত্তক্তেত্োে। 
বিশেষতঃ । ইতি তে কথিত" কি- 

ধিত সমাসেন মহেখরি 0 গো 
গুব্ঞ্চ প্রযত্েন স্বযোনি রিৰ 
পার্বতি 1১২) শ্রীরুষ্কপগুণবর্ণন 
শাস্বর্গে বোধাধিকার ইহ চেদ্দ- 
ন মন্যপারৈঃ । তৎপ্রেম ভাব 
বল ভক্ত বিলাপনাম ভাসেষু 
চেদ্যদি রতিঃ কিম কা োভিঃ 
তঞ্চেতসা বিভজত!' ত্রজবাল- 
কেন্দ্র বৃন্দাবন” 'নভতন” ষমু- 
নাজলঞ্চ ! তল্লেকন।ধ পদপ- 
্বজধুলিভি শেলিপ্তবগুঃ কিল 
বৃথা গুরুচন্দনাদ্যৈঃ | ইতি গা- 
দে পাতালখণ্ডে ১২ ভাঙ্যাহঃ ॥ 

তদশেষতঃ1 নাহল" কলণ। হরিং ঘ্রি পিঙ্গলবর্ণঃ1 হরিদর্ণঃ 
নীর" কোষ ধেগদৃত্য দাপযেও। 
কণ্ট'কলঞ্চ পন” কোষ মুদ্ধৃত্ 

| ইতি মেদ্রিনী 1 পীতবর্ণঃ | 

ইত্যনেকার্থকোষঃ ] 



নী 
5 কে ূ উপি য্চ 

ৃ শর্ট 

₹রিকঃ পু* গীতহরিতবর্পাস্বঃ। | হাসো ব্রদ্ধণো। মম চ প্রিষা 
তত্পর্যযাযঃ! হালকঃ ২1 ইতি ন্নন্চ দণ্পানিশ্চ মহাষোগী 
হেমচন্্রঃ] চৌরঃ |) অক্ষক্রী- 0. তখৈৰ চ 1 উদভূষঃ সস্ভম শ্চৈ- 

সত 

নত 

রি 

ডরুঃ1 ইতি কেচিৎ || বগণোৌ তে পরিভারকৌ ! ভবা- 
হরিকেলীষঃ পু* বন্ধদেশঃ। ইতি | ভ্্ধ। করিষ্যেভে লোকস্যোদ্- 

হেমচন্দ্রঃ 1 তদেশঙ্থেত্রি।। 1 ভূম নভডমৌ |] ইতি মাস্যে 
হরিকেশঃ পু” শিবঃ) ইতি কে ১৫৮ অধ্যায়ঃ |! 

চিৎ] শিবভক্তযক্ষবিশেষ; 11 হরিক্রান্তা জী বিষ্ুক্রাস্তা। ইতি 
সতু শিব প্রসাদাৎ্ দণ্ডপাণি- 1 রাজনির্ঘন্টঃ 1) 
তত ক্ষেত্রগা লস্বাদিকঞ্চ প্রাপ্ত ৪ ক্লী পুরীবিশেষঃ) তৃ- 
বান্। যথা? এব মুক্তু। ততো ) র্যযাযঃ1 একচক্র"২ শ্প্যগুরী। 
দেবঃ সহদেবা। জগগত্পতিও ৮1 ৩] ইতি ভ্রিকাগুতনষ্ | হত্রে- 
জগাম যক্ষো যাতে রি 1 রালষশ্চ || 
মনিসন্ততঃ ত” দৃক প্রথত” ) হরিচন্দনণ পুণ ক্রী দেবতরুবি- 
ভক্ত হরিকেশ” বুষ্ধজঃ। দি | শেষঃ! যথ।! পঞ্চেতে দেব- 
ব্য চঃরদাভষ্মৈ € যেনাপশ্যৎ্। | ভরবো মন্দানঃ পারিজাতিকঃ & 
স শঙ্কর] ভুত উবাচ। অথ] সন্তান? কনৃক্ষসগ পুণমি বা 
বক্ষ সদা তত্র শনৈ ক্ুনীল্য সারি ইতি স্ব্গবর্গে অ- 
চক্ষধী। জগন্যঞ্জ স শিব দে. মরঃ]! দেব ভূন! বেক সন্তবা 
ব” বৃষ শ্বেত জল 1 জর চন্য ভি রি 

দেব উবাচ? জয়া মরণ | 

০ ০৯ তা দিপা - পাপা 

রর হা চির জী 2 রিনার রোযার পে 
ডঃ অধ্ুশো নপব জীভিঃ ভা নহ্দ্যা দাদির | রন 

ৰ্ূ রী তল্লা* ভলিটক্দনণ: ইতিজা | ৮ 1৮ হাতি শদ5 1 1৬ 1 

রর রা সী চা 

রে ত লি £ - ৬ পপ ১ ০৮ পপ পা পাপিসীশী স্পট শিপ শি শি শীট পিপি 

তা কপ, পা পপি ও তা পাশ শী পি শীশাশীশিসিশিিািপাাাশাা শশী 

এগ 

কয নী 11 £% 11 চন্দন: 

বিশে, 19 কী | 
রা টা 

5, নিন নি ০ 
ইতি সন্যাব ০? তত ক ৭ 

ঁ 



হরি ৭১১৪ 

হরিচন্দনে। চন্দনবিশেষাণী 
পৃথক পৃথক মামানী (তান 7 

তথা চ _ভিলস্যেব গর্ণ অস্য 

তিলপর্নে বুক্ষতেদঃ ততো জ। 
ত" তৈলপর্ণিক*। ধবল" সুশী | 
তল” চন্দন" তৈলপর্ণিক* 
গোঃ শীর্য গোনশীর্ধণতদাজ তরে 
মলধৈকদেশে জাত" গোশীর্ষ* 
॥ কালতানব্যামিশ্রবর্ণ মু্প- 

24 মি ০ ০০ 

ষ।সদৈব স ৈ বেষ্টিত” গো" 

তত ৬ তি বা হরে ) 

হরিণ 
উৎ তুলসী কান্ট কণু রাণুর 
যোগতঃ॥ অথ বা কেশরৈ- 
ধোজ্য" হরিচন্দন মুচ্যতে 1] 
ইতি পান্মে পাতালখণ্ডে ১২ 
অধ্যাষঃ ) 

হরিচন্দন কী জ্যোৎলা। জ- 
মণ; ইতি মেদিশী।) পদ্মকে 
শ্বরণ। ইতি ইলাযুধঃ।: কান্তা- 
নন“! ইতি শব্খরত্বরাবলী ॥ 

তত্পর্য্যাহ21 মূ? 1হ জরজ্গঃ ৩ 

বাব -৪ অভজিনত্ষ থ।. নিঃ ৫1 

লগন্ধি অতিস্থুরতি শীতলত- চি পুণ স্বনামখ্যাতগণ্ডঃ | 

ূ 

ূ 

| 
ৃ 

১ ০ ও রা | শার্ষণ! কাপিলবপ্ হরি চ 

-অস্য টন্দনৎ ব।। টির ॥ 

155 অজ লি সক গে ৃ 

যা ] তত ঙ হত? | 

রুচন্দন কোবিণে গুমিতণ | 

181 হিচিননন্ত দিবা, 
করন ত'দহ দর্ঘভ” মনজৈহ 

পিভ্ভাটোপ বিলে!লি বমথ ভর 
মশে।ষ মান্দ্য মেদো। হী, া 
তি হ্াজন্ঘণ্টঃ 11271 ৰ 

| 
25 রঃ 
ন্ (বহকহারচন্দন্ স্থা। 

! 

ৃ 
| 
| 

চি. গজ ৭1 
অল্নজ ৮ ছেনতিদি ৯0 

দিষ্যঃ১৫ রিশ্য? ১৬ এপই ১৭ 
এনকঃ ১৮1 ইতি শব্জরত্বা- 
বলী।। টিবত।25 5৯ হলো চ- 

নৃঃ ২০ পৃৰতঃ ২১। অন্য মানস 

গুথাঃ। এ৭স্য মাণ্স* লঘু শীত 
বৃুষ্য, ত্রিদোষহৎ। ষড়ুসদঞ্চ 
রুচ্য"। জরজনাপ্জৎ মধুরঞ্চ য- 
ছৎ্, কষ গহ্ৎ পিতৃ হর মরু" 

গুদ"! ইতি রাজনির্ঘন্টঃ )। কক] 

জপ চা হত্রিণ শীতলো বৃদ্ধ: 



5১৫ 
হরিণ! 

বিশ্ুত্রে। দীপনে লঘুঃ॥ রসে 
পাকে চ মধুরঃ সন্ধি স্ি- 
পাতহা ॥ এণঃ কষাষে। মধুরঃ 
পিস্তামৃক্ ক্ষনাশনঃ  অ" 
গ্রাহী রোচনে। হদ্দো। বলক্ক 
জ্রমাশনঃ। ইতি রাজবল্লভঃ 
পচ] অন্যগ্ট। জরঙ্গো বৃ" 

হুণো বলাঃ শীতলঃ পিতৃ 
গুরুঃ। মধুর বাতশ্ৎ গ্রাহী 
কিঞ্চিৎ কফকরে। মতঃ1] ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ 111) ভরিণন্য 
গঞ্চভেদে। যথ। | হরিণ শ্চাগি 

বিতেয্ঃ গঞ্চভেদো হন্র ভৈরব 
। খয্যঃ খজো। রুকু শৈচৈৰ পুষ- 
তশ্ শাগ্ স্তথা!॥ এতে বলিপ্র- 
বেগ চম্পদানে চ কী্ততাঃ ৮. 

'প্লুরাণে ৬৬ অ-. 

এ ৪11৮1] গুব্রবর্ণ2 1 বিজু |. 

০ ত কালক 

শবঃ]। স্র্ধাঃ |। ভণ্ষা2। ইভি 

শন 1] গাব ] তত ! 

নে [ ইত্যমরঃ 7 

হট সনর্তকঃ পিং কিন্নরঃ?; ইতি। 

শকরন্রাবলী! 
হরিণহৃদযঃ তরি ভীক্ুঃ। 

শব্দরত্বাবলী |! 
হরণাঙ্কঃ পু” চন্দ্রঃ! ইতি শব্দ 

রত্রাবলী ॥ শসা 

হরিত 

হরিখাক্ষী স্ত্রী হউবিলাসিনীনা- 
মগন্ধদ্রব্যণ ইতি শব্দচন্দিকা] 

হরিণী স্ত্রী মৃগী স্বর্পপ্রতিমা ॥ 
ইত্যমরঃ1 হরিত1॥ নারীভে- 
দঃ1]| বৃত্তভেদঃ॥ ইতি মেদি- 
নী মঞ্জিঠা | ্বর্ণযুখী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ॥ তরুণী | বস্ত্র 
1 ইতি শব্দরত্রাবলী 1! 

হরি পু নীলপীতমিশ্রিতবর্ণঃ 
। সবৃজরঙ্গ টড ৪ তঙু- 

পর্যযাষঃ। পালাশঃ২ হরিতঃ ও 

। ইত্যমব্ঃ 0 ্ রঃ ইতি 
এ 1 অশ্ববিশেষঃ! 
তি মেদিনী ] সুর্ধ্যাশ্বঃ। ইতি 
মঠ গুশেষঃ॥ মুদগঃ। ইতি 
হেনচক্্রঃ | পিতহও] অর্ধ্য211 
বিঃ ইত কেচিৎ্! হরিঘ্র্ণ- 
বা শিট ত্র 81 

হরি পুপ্্রী তৃণ। ইত মে 
দিনী।। 

হরিৎপণ্” কী গুলকণ! ইতিরাজ- 
নির্ঘনঃ হরিদর্ণগত্রযুক্তে ত্রি 

হরিত* কী হৌণেষকণ। ইতি 
রাজনিধ্ন্টঃ | 

হরিতঃ পু" হরিদ্বণঠ। ইতামরঃ 



৭১১৬ 
হরিতা 

1 সিণ্হঃ | ইতি কেচিৎ | মন্থা- 
নকতৃণ*। ইতি রাজ'- নের্ঘন্টঃ ] | ড 

হরিদরযক্তেতরি ইতি বেদিনী | 
হরিতক* ক্লী শাকণ। ইত্যমরঃ1 
হরিতপল্রিক৷ স্ত্রী পাটী? ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ ) 
হারতশাকঃ পু" 

রাজনির্ধণ্টঃ |. 
হরিতা স্তর দর্বা। ইতি মেদিনী, 

॥জযস্তী।। হরিদ্রা॥ কপিল- ূ  
রাঙ্গা ॥ পাচা ্ নীলদূর্ঘ ). 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1... ] 
হরিত/ল* ক্রী গীতবর্ণধাতৰি-। 
শেষঃ। স তৃ হরেছীর্য্য”। যথা! 

হরিতল"হরে বার্থ" জন্মীবা. 
খবর” মনঃশিল। গারদ" শিন 

বীর্য” স্যাতগ্থান বগার্থতীরুজ 

ইতি বৈদ্যক")] | তৎপর 
। পি€য়"২ পীতক*৩ তাল*৪ 
আল” ৫ হরিতালকণ ৬॥ ইত্য-! 
মরঃ) গোদভ্ত"৭ পীভল" ৮ 

নটমণ্ডন”৯ হরিবীজণ১০ সি.. ৰ 
দ্বধাতূঃ ১১1 ইতি জটাধরঃ || 
বর্ণক”১২ নটভূষণ* ১৩) ইতি 
রত্বমামাল। 1 পীত"১৪ গো. 
রোচ১৫ চিত্রার্ণ১৬ পিঞগজর- 
ক"১৭ বৈদল*১৮ তালকণ ১৯ 

শিগঃ। 

শা 

দিন 
হত 

| 
। 

রন 

ৰ 

1 

কনকরসঃ রর কাঞ্চনকৎ ১ বি- 

ডালক*২২ চিত্রগন্ধ*২৩ পিঙ্ষুৎ 
২৪ শিঙ্গসার" ২৫ গৌরীললিত" 
২৩1 

1 উষ্কত্বণ। সিদ্ধত্ব"। ত্বগেদোষ ভূ- 

অস্য-গুথাঃ ৷ | কট্ত্ব* ৷ 

। তভীতি বিষ বাতরুজা নাশি- 
তৃঞ্চ। ইতি রাজনির্যণ্টঃ 1%11 
অপিচ। হরিতাল দ্বিধ। প্রো- 
কত" পল্রাখ্যৎ ৭ 1 ভ- 
যে। বাদ্য” গুণৈঃ শ্রে্ঠ, ততো] 
হীনগ্তণ পর” 1 স্বর্ণবর্ণ গুরু 
নিগ্ধ” সপজ্” ঢালগন্রব। প- 
জাখ্য” তালকণ বিদ্যা গুণা- 

ঢ্যৎতড্রলাধনণ? নম্পজ্র" পিগ- 
হদূখপস্থপ্পসন্ত্ৎ ভথ। গুরু। ভ্ী- 
পুজ্হারকণ স্বল্প গুণ” তত, পিওু- 

ত)লুক”া| হরিতাল* কট জিগ্ধ, 
কষাযোষ্তহরেদ্ব+ | কও নৃ- 
ঠাসারোগার কফ পিত্ত কচত্র- 
পান! হরতি চরিতাল*চারু- 

1 তা” দেহজ।তা" মুজতি চ বন্থ- 

ভাপানঙ্গসক্কে।চগ্টীডাঃ। বিত- 
রতি কফ বাতৌ হষ্টরোগণ বি- 
নধ্যাদিদ মনিত মখ্যদ্ব" মারিতৎ 
চাপ্যসম্যক ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ 
| *্* 1 অথ তালস্যাশুদ্বন্য 
দোষ মাহ। দ্ধ" তাল মাষু- 



1১5৭ 
হরিতা। 

স্ফোটাঙ্গস'কোচান্ গরুতে তে | 
ন শোধযেছ 1৬1 অথ তাল, 
কস্য শোধনবিধিঃ! তালক" 
কণশঃ কৃত্বা তচ্চর্ন' 'কারঞ্জিকে, 
ক্ষিপেৎ। দোলাধন্ত্রেণ যামৈক" ] 
ভতঃক্রম্মাগজে ডরবে 1 তিলতৈ- 
লে গচেন্যাম" ষামঞ্চ ত্রিফলার- 

সে। দোলা যন্ত্রে চতূর্যাম পন্ক” 
শুধ্ধযতি তালক* 1% 1; অথ. 
ভালকন্য মারণবিধিঃ 
ভালক" গুদ্ধ* পৌনর্বরসেন তু! 
। খলে সি দ্রেন* গ-. 
শ্চাছিশোধযে 1 সণশোধা 
গোলক তস্য হর্ধ্যাতচ্ট বিশে! 
ধযেণ্। ততঃ পুনর্ণবাক্ষারৈঃ 

টির স্থল্য দর্ধ" প্রপূরযে্ ॥ তত্র 

সদল* 

তঙ্গে'লক” ধৃত্ব। পুন স্তেনৈব 
পৃরতষ্। আ [ক* পিঠর" তস্য সান" খারবেদুখে ॥ সাদী 
চুল্যা, সনাতোগ্য জমা ভি" বি-. 

বর্ধনেৎ্। দিনানাস্তরদ। .ন্যানি | 
এব্ৎ । গঞ% বি” প্রদ্দীপষেছ, . 

ত্মাতে ৮ তাল, মাত্রা ই 

রন্তিক্কা। অভাগান ও ক 
হথ।যোগ্যৎ প্রতন্াতযজ 0ক্ 

রশ [ধিতস্য : নারতদ্য তাল-" 

শশা শক্পাপাশ শাসিত - 

। 

ক. 
ূ 
র 
্ 

1 

ূ 
| 

1 
। 
হরিত [লক সী র্বা। 

হরি, 
কষ্য গুধাঃ। হয়িতাল* কটু, 
নিগ্ধ“ কষাযোযঃ হরেছিষ ॥ 
কণ্ত হষ্ঠাস্যরোগাসু কক পিত্ত 
কচত্রথান্ 0 %1) অন্যচ্চ 1 
তালক" হরতে রোগান্: স্বষ্ঠ 
মৃত্যু স্বরাপহ*1। শোধিত* 
রুতে কান্তি, বীর্্যবৃদ্ধি* তথা- 
য্ষঃ।! ইতিচ ভাবপ্রাকাশঃ 

হরিতালঃ পু" গীতবর্ণগ ঠা 
ষঃ1 হরিধাল ইতি ভাষা । ত্য 

মাণ্সগুণাঃ ॥ হরিতালো হন্গ- 
বিটকঃ স্যাণ্ কষাষো মধুরে| 
লঘুঃ | গপ্রশমষন স্তুষা- 
স্নো বাতকোপনঃ ইতি রাজ- 
বাতি? 11 

হরিতালক” কট হরিভালণ। ই- 
ত্যমর: 1 

ইতি 
1 হ। 

কা উঃ || দে টরভাদং €7:- 

তুখী হি রতালিকা। সৌরভাদ্র 
কলক্তচভূথ্যা অদিতচ্্র্া নট 
ক্র ইতি নণ্ঞা।ইততি পজিকাযা? 
গ্রমন্ধা!! তত্র চত্দ।। ননিষে- 

ধো ষথা। ভোজদবঃ। গুব্ুপ- 

থে চতূর্থযান্ত দি হে চক্রত্য দ- 

শ্নৎ। নিথ্যাভিশ।প 

নগশো কও তত2 ]। চতুর্থ 

৬ চু ক(ভ 



হনিত। 
দর্শননিষেধাণ তত্রোদিতস্য চ-। 
জন্য পঞ্চম্যাৎ দর্শনে তুন দো" ৃ 
ষঃাঅতঃ। পঞ্চাননগতে ভ নৌ 
গক্ষযষো রুতষে রপি! টত্থ্যা 

মুদিত শচন্দো নে শিবা ঃ কা. . 
চন] চতুর্থয।” নেক্ষিতব্য ইতি ৰ 
মুনিভি রুদ্দিত উক্ত ইন্যর্ঘঃ | 
অথ ব| চতুর্থ মিত্যস্য প্রধা- 
নক্রিধা ন্বধাভ্যর্হিতত্বাদীর্ষিত- 
ব্য ইত্যনেনান্বযে। ন তৃদিত। 
ইত্যনেন। তথ! চ অব্যক্ত" প্র 

ধানগাদি ইতি সুত্রে অব্যক্ত- 
স্য শবন্য গ্রধানেন সৃহ সম্ব; 
ছধ ইতি ভউনার্লাষণব্যাখ্যান | 
ইতি! উদ্দিত ভুর্ধোদিতব্যাবৃ; 

ভিপরঃ ববকগাখ্যানপরো বা? 
বা নদী তু খুন] দ্ট। জযুকো- | 
ফৌঁণবা এ উদত" সোম-! 
নক্ষত্র” দফ। ছদ্যঃ শুটি ভবে 
কি %21 সন ১৮৩ 

11 : তিগর। মশরোজ্তোনিত ইতি] 

বশ 11] নাহ্বকপদস্য কথ | 
মনেকাথভা ইতিচেন্ন যাবস্তে! 

২র্থ। স্তাবস্তি গ দানীতি! তথ] ৰ 

চোক্ত”। যাবত মেব ধাতৃনা" | 

২৯১৮ 

মনুষ্যাষ পতেচ্চ সঃ | 

'মানবঃ 1 

টিগত* প্রসিদ্ধ"! নত্বপ্রসিদ্ধণ! 
হন হিপ্সা গত্যো 'রিত্যাদো 
গামনাদিক*।অভিধেষো বাচ্যঃ 

1 তাবজ্তি ধাতুভি গুণবিগ্রছে! 
গুণৈ। রশনাভি বিগ্রহো শ্রহণ, 

হত্রার্থেস তথা 1 এতেন ধাতু- 

সমসণ্্যার্ঘত্ব" পন্য |. ব্হ্ষপু- 
রাণে সিশ্হার্কাধিকারে। নারা- 

যণে।হভিশপ্তস্ত নিশাকরমরী- 
চিষু। স্থিত শ্চতুর্ঘ্া মদ্যাপি 

অত 
শ্চতুর্থযা* চন্জরত্ত গ্রঘাদাদীক্ষয 

গঞ্েক্ধাত্রেযিকাবা- 

ক্যপ্রারখে বাগুাদজুখঃ | অং 

ভিশপ্তঃ পরীবাদ্ বিষষীতভূতঃ 
মো হভিশাপঃ। ধাত প্রশ্কাবা- 

ক্যৎ বিষ্তপুরাণে । সিন্হঃ প্র 
মেন দবহীৎ সি: জাম্ববতা 
হতুঃ | 
স্ব স্েষ স্যমস্তকঃ1 আনেন 
মন্ত্রেণাভিমান্ত্রভ জল” গেষণ। 

স্দমারক ম! রোদী 

আচারাৎ স্যমস্তকোপাখ্যান- 
পু শে তব্যৎ! ইতি তিথ্যাদ্দি- 
তত” 1! 

লিঙ্গ" বটিগত" ভবেছচ । অর্থ £। হরিতালী স্ত্রী দুর্বা॥ আকাশ- 
্ 

শৈরবাভিধেষস্ত তাবন্তি 9ণ 

বিগ্রহ) লিজ" সময"! বা. 

রেখ! ইতি মেদ্িনী 1 খজ্সল- 
তা। ইতি বিশ্বঃ॥ সৌরভাডী- 
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যনক্ষত্র বিশেষযুক্তচতর্থী। ষথা | ভকঃ৭। অব্য গুগাঃ। দত 
৷ ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে ব । দৌচ গুণে তুলো তথাপি চ 
স্ুদৈবতমণ্ষৃতা। হরিতালী ; সিতা হধিকঃ। বদি শ্বেতঙ্গশা- 
চতুর্থাঁ স্যাৎ সর্বানীপ্রীতিদ। ভাবে ত্বপর* যোজধেড্ডিষক 11 
সদা 1। ভাজে মাসি সিতে রা ইতি রাজনির্ধষ্টঃ1 অপিচ। 
চভূর্থ্যাখ্যাভিযোগতঃ! দদা-) দর্তদ্ধষণ ভ্রিদৌষত্র মধুর" তৃব- 
তি কিন্বিষ* ঘোর, দ্ষ্ট ৬ ৬ র" হিম”! মৃত্র ুচচাস্টারী ত্ষ্ত| 
নস*শষঃ॥! কর চিত্রানলর্ষ্ে বস্তিরুক প্রদরাসূজিৎ ॥ ইতি 
যুহরৌ সুর্ধেয চভূর্থিকা! হরি-) ভাবপ্রকাশঃ ॥ তন্মুলগুণাঃ ? 
ভালী সমাখ্যাতা রুদ্র বীর! হশমুল” হিম" রুচ্য* মধুর*পি- 
তিদা সদা ইতি রাজমার্তপ । ভুনাশনণ। রক্ত জ্বর তৃষা শ্বাস 
৭ ক্রী তূথ” ॥ গেরোজ*। কামলাদোষ মোক্ষবৎ | ইতি 

তিরাজনির্ধন্টঃ | রাজনির্ধন্টঃ 1 
টি স পর্গৃৎ রী মূলক”! ইতি । হরিদ্রবঃ পুত নাগকেশরদুর্ণ” | 

রাজ নির্ধন্টঃ1 ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ 1 

হরিদশ্বঃ পু” সুর্যযঃ ৮ অর্কবৃক্ষঃ। হরিদ্রা ভ্ত্রী ওষধিবিশেষঃ] হ- 
1 ইত্যমরঃ 11 ল্দ ইতি ভাষ|। তশপর্যযাষঃ 

হরিদেবঃ পু শ্রবণানক্ষত্র" নিশান্বা২ কাঞ্চনী৩ পীতা ৪ 
ইতি হেমচজ্রঃ 1) হরি দেঁবে। | বরবর্ণিনী ৫1 ইত্যমরঃ॥| কা" 
য্য ই ভ বৃন্তত্রীহৌ ত্রি॥ হরি বেরী ৬ উম1৭ বণবতী ৮ গৌ- 
্চাদৌ দেব ক্েতি কর্মধারষে / রীস৯ পীর্জ1১*। ইতি জটাধরঃ 
হ্রিমাত্র বোধকঃ |] | ॥ পীতবালুকা ১১ হেমনাশ। 

হরিগগত্ত পু” হ্রিদ্বর্ণক্শও । হরি- ূ  ১২ ভঙ্গবাসা ১৩ ঘা্ষণী2৪ | 
দর্ত ইতভিচপাঠঃ॥ তগুপর্যা । ইতি শব্দরত্বাবলী]। গীতিকা 
যঃ। খরপল্রঃ ২ বৃহচ্ছদঃ ৩] ১৫ রজনী.১৬ নিশা ১৭ মেহ- 
অত্র পৃথুচ্ছদোপি পঠ£1 শীরী | কী ১৮ বহুল। ১৯ বর্ণিনী ২০ 
৪ক্বকদর্তঃ ৫ দীর্ধপত্রঃ ৬ পবি- 9 প্রাত্রিনীমিকা ২১) ইতি রত 



হরিদর। 
মাল]1॥ হরি ২২ রঞ্জনী ২৩ 
বর্ণবর্ণ। ২৪ সুবর্ণা ২৫ শিব ২৬ 
দীর্ঘরাগ! ২৭ হলদ্দী ২৮ বরী- 
ঈগী২৯ জনেক্ট। ৩* বরা ৩১ 
বর্ণদাত্রী ৩২ পবিভ্রা ৩৩ হরি 
তা৩৪ বিষন্ত্রী ৩৫ পিঙ্ক ৩৬ 
মক্ল্য। ৩৭ মঙগল। ৩৮ লম্ষমীঃ 
৩৯ ভদ্র ৪০ শিক1৪১ শোভ। 

৪২ শোভন। ৪৩ স্ুভগাহ্বষা 
৪৪ শ্যাম ৪৫ জধযন্তিকা ৪৩ । 
অগা গুণাঃ। কটুত্ব! তিক্তত্ব" 
॥ উ্ত্ব«। কক বাতাস হষ্ঠ 
মেহ কওু ব্রণ নাশিত্ব | দ্বেহ. 
বর্ণবিধাযিত্বঞ্চ! ইতি রাজ. 
নির্ঘন্টঃ | ঞ্চ অন্যচ্চ | হরি 
দ্রা কফ গিস্তা্ু শোথ কু 
ব্রথাগহা। ইতি রাজবল্লভঃ ॥ 
অপিচ। হরিদ্র। কাঞ্চনী পী. 
তা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী ॥ ক্কমি 
না হলদী ষোষশ্প্রিষ। হরি 
বিলামিনী || হরিদ্রা কটুকা 
তিক্তা বক্ষে বা কফ পিত্তমুৎ 
| বণ্যা ত্বদ্দেষ মেহাসু শোথ 
পাও ব্রণাপহা |) অথ ব 
নহরিড্রা ১ অরণ্য হলদীকন্দঃ 
ষ্ঠ বাতাস্ুনাশনঃ 1! অথ 
কপুরহরিজ্া। দার্বীতেদামূ ; 

পা 

হরিড্া 
গন্ধ। চ সুরভি শ্চারুদারু চ 1 
কপূর পদ্মপ্র। স্যাৎ স্ুরভিঃ 

মুরনধিক।1) আম্গন্ধি হবি 
ড্রা বা সা শীতা বাতলা মত । 
পিতহন্মধূরা তিজ্ঞা সর্বকণ্ুবি- 
নাশিনী।! ইতি ভাবপ্রকাশঃ1] 

হরিদ্রাগণেশঃ পু* গণেশবিশেষঃ 
তন্ত্র যথা । অথ হরিডরা- 
গণেশঃ1 গঞ্চাস্তকো। ধরাষ" 
স্থো বিন্ৃভূষিতমস্তকঃ1 একা- 
মরে মহামন্ত্রঃ সর্বকামফলপ্র- 
দঃ] অথ বশিষ্খষ গাযত্রী- 
চ্ছন্দো হরিদ্রাগণপতি দেঁবত। 
গকারে। বীজ" লককারঃ শক্তি 
বাঁজেনৈব ষডজ কণ। ধ্যানন্। 
হরিদ্রাত" চতৃর্বাহ্ু* হারিড্র্যব- 
সন" বিভূ”। পাশাস্কশধর" দে- 
ব” মোদক” দত্ত মেদ 501 এবপ 
ধ্যাত্বা মাননৈঃ সং্পূজ্য শঙ্খ. 
স্থাপনাদি পীঠমন্বত্তা* পীঠপু- 
জাপ্বিধায পুনধ্যাত্বা গণপতি, 
পুজযেণ্। আবরণপুজ। বিনি- 
যোগাদিক” একাক্ষরগণপতি- 
ব। অস্য পুরশ্চরণ* চতুর্লক্ষ- 
জপঃ। ব্রিষধুরযৃক্তহরিদ্রাচুর্ণ 
মিশ্রিতৈ স্তগুলৈ রযৃতহোমঃ | 
ইত্যাদি তন্ত্রমারঃ |] 
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হরিদ্রাঙ্গঃ পু" হরিতালপক্ষী। | ২ পীতক্কান্ঠঃ ৩ গীতকঃ ৪ ক 
ইতি শব্দচন্দ্রিক 1 স্বকঃ ৫' সুপুষ্পঃ৬ সুরাহ্বঃ ৭ 

হরিদ্রাভঃ পু পীতশালঃ] ক. পীতকদ্রমঃ৮1 অস্য গুণাঃ] 
পুরকঃ 1 ইতি শব্চন্দ্রিকা | 
পীতবর্ণঃ | তদযুক্তে ব্রি ইত্য- 
মরঃ ॥ 

হরিদ্রারাগঃ ত্রি অস্থিরসৌহদঃ 
। ইতি হেমচন্দ্রঃ]। তথ্পর্য্যাযঃ 
। ক্ষণমাত্রানূরাশী ২1 হরিদ্রা- 
রাগ ইব রাগে ২স্যেতি হরি- 
দ্রারাগঃ? হরিড্রারাগস্যাচির- 

স্বাধিত্বাৎ তথেতি যাবৎ যথা : 
। ক্ষণমাত্রান্রাগী চ হরিদ্রারা- 
গ উচ্যতে! ইতি হলাযুধঃ 1 

ইরিদ্রঃ পু বৃক্ষঃ। ইতি হেম 
চক্দ্রঃ1! দারুহরিদ্রা। ইত্যমরঃ 
| তথাচোক্ত”। দাবা দারুহর 
দ্রা চ গঞ্জন্যা পজ্জনীতি চ। 
কটক্ক:টেরী পীতা চ ভবে্ৈব 
চ পঞ্চপধা॥ সৈব কালীষকঃ 
প্রোক্ত স্তথ। কালেষকোপি চ! 
পীতদ্রশ্চ হরিদ্রশ্চ পীতদারু 
কগীতক"॥ দাবা নিশাগুণ 
কিন্ত নেত্র কর্ণদ্য রোগনূৎ | 
ইতি ভাবপ্রাকাশঃ) 1 বৃক্ষ 
বিশেষঃ। হলদীব। 
ভাষ।। তত্পর্ষযাযঃ| পীতদার 

ইতিহিনদী 

শীতলত্ব*1 তিক্তত্ব। মঙ্গল্যত্বৎ 
| পিত্ত-বাত নানাত্বগ্দোষ না- 

শিত্বৎ। অঙ্গকাস্তিকরত্ব" | ব- 
ল্যত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1] 

হরিদ্বার* ক্রী স্বনামখ্যাতনগরণ 
1 ভু তীর্ঘবিশেষঃ; যথা ] 
শৃ দেবি মহামাষে গঠেচ্চণ্ডী” 
শৃণৌত্যপি! গযাষাঞ্েব যৎ- 
পুণ্য" কাশ্যা" বিশেশ্বরাগ্রতঃ | 
প্রধাগে মুণ্নাট্চৈৰ হরিদঘারে৷ 
হরে গৃহে! তুল্য" পুথ্য* ভবে: 

দেবি সত্য" দুর্গে (শিবে রূমে | 
ইতি রুদযানলে হরগৌরী স* 
বাদে রুদ্রস্তী |]! তত্র গজাব-' 
তরণাৎ গঞ্জাদ্বার যিতি খ্যাত" 
তত্র সানাদিফল” ষথা। ততো! 
গঙ্ছেত ধর্ম নমস্ফৃত্য মহা - 

গিরি! স্বর্গদ্ধারেণ তত্ভুল্য* গ- 
 জাদ্বার"*ন সশযঃ1) তত্রাভি- 

যেক*জ্বীতি কোটিতীর্থে সমা- 
হিতঃ! লভতে পুগুরীকত্ত ্বল- 
ফেব সমুদ্ধরে | তত্রৈকরাত্রি- 
বাষেন গোষহস্ফল” লভেঙ। 
। ইতি গান্মেডৃমিখণ্ডে ১২ অ- 



৭১২২, 
হরিন। 

ধ্যাযঃ॥ অপিচ। অর্ধতর সুল- 
ভ। গা ব্রষু স্থানেয্ দুর্লভা । 
শঙ্গাদ্বারে প্রযাগে চগঙ্গামাগ- 

রমজমে | সবাসবাঃ করাঃ স 
র্বেগঞজজাপার" মনোরম সমা- 
ঘত্য প্রন ল্ানদানার্দিকৎ। 
মুনে।। দৈবষোগাম্মুনে তত্র ষে ] 
ত্যজন্তিকলেবরণ। মন্ ষ্য পক্ষে 
কীটাদ্য। স্তে লতস্তে পর" পদৎ 
1. ইতি তত্রৈব ক্রিধাষোগমারে ৃ 
৩ অধ্যাবঃ1%।। পুস্তকাস্তরে । 
গজাদ্বার স্কানে হরিথার সিভি 
পাতঃ 1 

হরিনাম ক্রী শ্রীঘরে রাখ্যানণ। 
তন্মাহাত্ম্য* যখ।! ন কাল- 
নিষষ শুত্র নদেশনিষম অথ! 
৷ নোন্গিাদে। নিবেধো হস্তি । 
হরে মনি লুঙ্কক1) জ্ঞান" 
দেবা্ঠন্* ধ্যান” ধারুগা নিষ- 
মে।যনঃ 1 প্রত্যাহ রঃ মমাধি- 
শ্চ হরিনামমন নচ॥ ইভ। 
পাদ্োতরখ্ত্ড ৪৮ অধ্যায়ঃ 1] | 
অপিচ। হরে নাম হরে নাম | 
হরে নামৈব কেবল”? কলো 
নাস্ত্যেব নাস্তোব নাস্তেব গ- 
তি রন্যথ।॥ ইতি শীহরিভক্তি- 

বিলাস্ষ্য 2১ বিলাসে বৃহমার- 

- পাশাপাশি 

২ পা শি শিপ সপ পাপিপাট শাসিত 

ইরিন। 

দীষপুরাণবচন* 1111 বৈ, 
বানা"'জপ্যহরিনামানি যথা ! 
হরে কষ হরে কষ কুষ্ত কব 
| হরে হরে! হরে রাম হরে রাম 
পি রাম হরে হরে।। অস্য প্র- 
মাথাদি'যথা। ত্রিপুরোবাচ 7 
বাসুদেব মহাবাহে। শৃদুষ্ব পরম, 
'বচঃ। ত্ব”হি দেব স্রশ্রেষ্ঠ বিম- 

' এ তপ্যতে তগঃ ॥ 'হলাচারৎ 
বিন।পুজ্র ন হি গিছ্ধিঃ প্রজাধতে 
। শক্তিহীনস্য তে লিদ্বিঃ কথৎ 
ভবতিরেন্গুত 1 মগ্সাম্শসস্তবাৎ 
লক্ষী” ত্যক্তু। বি তপ্যতে তপঃ 
৷ বৃথা শ্রম* বৃথা পুজা” জগঞ্চ 

| বিফল' জত॥ সযোগ* জর 
হতেন শক্ত্যা মহ ভতপোধন ! 
স্খণ বিন তক বিদ্যা সি- 
ঘিঙ্মজা যতে॥ ,'ধকে ক্ষে(ভ 
মাপমে দেবত' ক্ষ ভ নীপা 

| তস্মান্ডোগযতে। ভূত্ব৷ জপকর্থ 
সমারভেত্।! ভোগণ বিনা সু 
তশ্রেষ্ঠ নহি মোক্ষঃ প্রজাযতে 
শৃণু পুজ সুতশ্রেষ্ঠ দীক্ষাা আ 
নুপুর্বিকীণ। দশবর্ষে তু সংপ্রা- 
প্ডে দ্বাদশাভ্ান্তরে সুতা শৃণু 
যাদ্ধরিনামানি ষোডশানি পৃথ- 
ক্গপৃথক্॥ হরিনাষ বিন। পুত্র 



২১২৩ 
হাঁরন। 

রা ৫ ৫২, 
কর্ণুদ্ধি নন জাযতে। শ্রাবাস্ুদেব | 

উবাচ। শখ মাত শ্মহামাষে বি 
স্ববীজন্ববপিণি। হরিনাম মহা 
মাষে ব্রমাত্তব মত বদ 01) 
ত্রিপুরোবাচ। হরে কষ হরে ক্লষঃ 
রুষ্ণ রুষঃ হরে হরে! হরে রাম 
হরে রাম রাম রাষ হরে হরে ॥। 
ছাত্রিশদক্ষরাণ্যেব” কলানা ন 
নৃত'সদা। শ্ণুচ্ছন্দঃ সুতশ্রেষ্ঠ। 
হরিন সত চৈব হা) ছন্দে। হি 
পরম গুহা" মহশ্পদ মনব্যযণ । 
সর্থশক্তিমষণ তন্ত্র" হরিনাম ত 

পোধন 111 অস্য শ্ীহরিনাষ 
ন্মণ্য বাসুদেব খষি গাযত্রীচ্ছ 
দঃ! আত্রপুরাদেবতা মম মহা 
বিদা। সিদ্ধার্থে বিনিফোগই 1] 

সুতশ্রে প্রথম শৃণ্যা। ৫ - দা এ 

রঃ শ্রত্ব। দ্বিজনুখ।ৎ, তু দক্ষ 
করণে পোধম 1] আাদে ছন্দ 
স্তঙে। মন্ত্র শা শুদে। ভতবমরঃ 

[ও তত | | 

শত্ব। কণশুদ্ধি ূ 

মব প্ুনাৎ॥। কণশুদ্ধি" বিন? গু 

[দাদলতি)ভুরে এ 

ল্ ন্হী। বিদ্যা মুপালভেও। / 
বা পুরুষে বা পি তৎক্ষণ। মারব 
ভবে ॥ততস্ত যে।ডশে বর্ষে স" ; 

প্রাপ্তে স্ুরবন্দিত। মহাবিদ” | 
ব্রহ্ম প- ততঃ শুদ্ধা" (নভ্য।, 

হরিন! 
নী") শ্রুহ্। ফলমুখাঘিপ্রাৎ সা 
ক্ষছন্গনযে। ভবে । হর্ষ্যাদে- 
তদ্রহস্য" যঃ শিবোক্তঞ্চ তপোখ- 

ন!; ভদ্য সিদ্ধি ভবেিদ্যা অ- 
ফৈশ্ব্য মবাপুযাৎ্। রহস্য*ছি, 
বিন। পুক্র শ্রম এব হি কেবলণ ॥ 
অতএব সুতশ্রেষ্ঠ রহসারহিত 
স্তব। রহস্যরহিতা" বিদ্যা" ন্ 
জপেন্তু কদাচন | % 1 হকারস্ত 
সুতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষা্ম সশযঃ | 
রেফস্ত ত্রিপুরা বী মম মূর্ভিষ- 
যী মদ।1 একারঞ্চ ভগ" বিদ্যা, 
সাক্ষাদ্বেনি" তপোধন । একা 

রঃ শূন্যকপী চ রেফে। বিগ্রহ 
ধারিণঃ)] হরে তু ত্রিপুরা সাক্ষা- 
মম মূর্তি ্ন মশযঃ| ককারঃ কা- 
মা কামকপিত্রী স্মরদব্যষ* 1 
ঝকারশ্চ জুতশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠা শক্তি 
রিতীরিত।। ককরম্চ খকারশ্চ 
কামিনী বৈষ্ণবী কল।॥ ষকার 
শ্তক্্রম। দেব কলাযোডশসযু- 
ত£। একারশ্ট ভুভবর সাক্ষান্ন- 
বভিকপেণী 1 ঘষে। রৈক্যৎ তগ- 
রিনা মহাযায। জগন্মধী। রুষ। 
কব সুভঙ্রেত নহামাযা! জগন্স- 
ধী1। হরে হর ততো দেবি শিব- 
শক্ডহ্ববপনী | হরে রামোত চ 



হরিনে ৭১২৪ শর 

গদ* শিবশক্তিমষ" সুভ)! হরে | বাদে দ্বিতীষপটলঃ |] | 
হরে ইতি পদ" শক্তি্ধয সমস্থি-; হরিনাম পু যুদঃ। ইতি ত্রি- 
ত*। আদ্যন্তে প্রণব, দত্বা যে কাওশেষঃ ॥ 

জপেদশধা দ্বিজঃ॥ স ভবে । হরিনেত্র" রী শ্বেত! ইতি 
_সুতবর শ্রেষ্ঠ] মহাবিদ্যাস্তু স্ু-। রাজনির্ঘন্টঃ॥ শ্রীহরে লোচন* 
ন্দর। হরিনাম সুতশ্রেষ্ট জ্যে্ট,।, 1যথা। বিবোধনার্ধায হরে হঁ- 
তু বৈষ্ঞব* মত*1॥ এব* যোডশ । রিনেত্র ক্লভালযা”। বিশ্বেশ্বরী, 
নামানি দ্বাত্রিশ্শদক্ষরাণি চ) : জগদ্ধাত্রী" স্থিতি সণ্হারকারি- 
আদ্যস্তে প্রণব" দত্বা চতুক্তিপণ- | নী" ॥ ইতি মাকগ্ডেষপুরাণে 
দনুত্তম ॥ হরিনাম বিনা পুত্র; দেবীদাহাত্ম্"॥ হরিদ্বচক্ষশ্চ 
দীক্ষ। চ বিফল! সদা জলদেব- হরিনেত্রঃ পু" গেচকঃ) ইতি 
মুখাচ্ছত্ব। হরিনাম পরাক্ষর" 1 | ূ ত্রিকাগ্ডশেষঃ 1 
রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যা শ্চ শৃদ্রঃ আন হরিন্মণিঃ পু* মরকতমণিঃ। ইত্য- 
বা পরাক্ষর"। দীক্ষাণ ঈর্ষা মরঃ 1) 
মুতশ্রে্ঠ মহা বিদ্যা সুন্দর ॥। হরিনুদ্গাঃ পু" শারদমুদ্গীঃ। ইতি 
দীক্ষা“বাপি হরে ম্নাম যদি শূড্র | রাজনির্ধন্টঃ 1 
মুখাৎ প্রিষে। অজ্ঞান নাদ্ঘদি: হরিপর্ণ* ক্লী মূলক*। ইতি হেম- 
গৃরীযা ৎ তস্য পাপফল* শৃণু! চন্দ্রঃ 1 
ৃত্রঃ শুজমুখাৎ করনা বিদ্যা”; হরিপ্রিয* 'রলী রুষ্ণচন্দন”। ইতি 
বামন্্ মৃত্তম। কোটিবণ্শান্। শব্দচন্দ্রিকা॥ তত্ কালীষক”্! 
সমাদাষ রৌরবণ গ্রতি গচ্ছতি ॥॥ কালিযাকাষ্ঠ মিতি খ্যাত") ইতি 
অপি দীত্ গৃহীত্রো বাঁ ছষো ॥ রত্রমালা। উশীর”। ইতি রা. 
রূপি সম* ফল! ব্রন্মহত্যা ম- জনির্ধন্টঃ 1 
বাপ্পোতি অক্ষর" অক্ষর" প্রতি |! | হরিপ্রিযঃ পু* কদম্ববৃক্ষঃ। ইতি 
শুণু পুক্র বাসুদেব প্রসঙ্গাদ্চন* ॥ শব্দচন্দ্রিক।। পীতভূঙ্গরাজঃ ॥ 
মম। ইতি ্রীবাজুদেবমাহাত্মো / বিজুকন্দঃ] করবীরঃ॥ শখ্ঃ। 
রাধাতন্তরে ত্রিপুর! বাসুদেব ম” বন্ধুকঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ || 



শিবঃ11 বাতুলঃ£1 কঞ্চিকঃ | | 
ইতি কেচিৎ 1. 

হরিপ্রিযা স্ত্রী লক্ষীঃ1 ইত্যমরঃ 
| তুলসী”) দ্বাদশীতিথিঃ 1. 
পৃথিবী! ইতি কেচিৎ্ ॥ 

হরিবালুক* ক্লী এনবালুক" 1] 
ইত্যমরঃ11. 

হরিতক্তঃ পু” হরিসেবকঃ 1 
তস্য লক্ষণ* যথা? সর্বজীবেষ 
ঠা বিষ ভাবষেত্ অমতাধি 

। হরৌ কঃরাতি তক্তিঞ্চ 
রা ন চস্মতঃ॥ ইতি 
ব্রন্মবৈবর্ে 0] ।পতিখণ্ডে, ৩৫ 

অধ্যাযঃ11: 

হরিভদ্র" ক্লী হরিবালুক*! ইতি" 
শব্জ5ক্দ্িক] )। ূ 

হরিভাবিণী স্ত্রী হরিভাবনাশীলা 
। হরি ভাবধিতৃ* শীল” ষপ্যাঃ: 
সা ইতি মৃদ্ধবোধব্যাকরণ*।! 

হরিভুক্ পু* সর্পঃ। ইতি শব্দ- 
নর ]. 

হরিমস্থঃ পু” গণিকারিকা। ইতি 
শবরত্বাবলী 1 চগকঃ। ইতি | 

০৯৯ ৯০০৭-৩ 

রাজনির্ধপ্টঃ | দেশবিশেষ 

ইতি হরিমন্থজশব্দটীকাযা* ভ.| 
রতঃ 0. 

হরিমস্থকঃ পুত চণকঃ। ইত্য- 

৭১২৫ 

মরটীকাধা* ভর্তঃ 1 

হুরিমস্থজঃ: পু* চণকঃ। ইত্য- 
মরঃ॥ হরিমন্তে দেশে প্রাচু- 

ধের্যণ জাতবান্ হরিমন্থজঃ হন- 
জনাদিতি ডঃ ইতি ভরতঃ 

রুষঃমুদ্ণাঃ। ইতি হেমচক্্রঃ 1 

হরিযঃ পু” পীতবর্ণঘোটকঃ 1. 
ইতি হেমচন্দ্রঃ ) 

হরিলে ব্য নাট্যোক্তৌ চেটীস- 
ম্বোধন*। ইতি কেচিৎ 1 

হরিলোচনঃ পু" হ্গলীরঃ1 ইতি 

ব্রিকাগুশেষঃ গেচকঃ। ইতি 

কেচিৎা। হরিদর্ণ5ক্ষর্যক্ডে ত্রি 

হরিবর্ধ ক্লী জন্ুীপস্য নব- 
বর্ষাস্তগতবর্ষবিশেষঃ | - ইতি 

ব্রিকাগুশেষঃ | সতুনিষধ হে- 

মক্টপর্থতযো অধ্যে বর্ততে | 

যথা এব, দক্ষিণেনেলাবৃভৎ 

নিষধো হেমকুটো হিমালষ 

ইতি প্রাগাষভা যথা নীলাদঃ 
 অযৃতযোজনোতৎসেধা হরি- 

বর্ষ "পুরুষ ভারতানা* যথা- 
সখ্য |. ইতি ভ্রীভাগবতে

 ৫ 

স্কন্ধে ১৬ অধ্যাষঃ 1 কিঞ্চ 1 

হরিরর্ষে চাপি ভগবান নরহরি- 

বগেণাস্তে! তদ্রপগ্রহণনিমি- 

সত মুন্তরত্রাভিধাস্যে তদ্দযিন্ত” 



গ*২৩ 
হরিব হরি 

প* মহা পুরুৰ গুণভাজনোম- || হরিবাম পু” ইন্দ্র) ইতি হলা- 
রা ভাগরতো দৈত্য দানব রে ॥ যুধঃ॥ হরিবিশিষ্টে তরি 1. 
তীথ ধক করণ শীলাচন্নিতঃ প্র হরিবাসর* ক্ৰী শ্রীহরে দি দিল 

দে উপর 

গেন সহ তছর্ষপুরুধৈ রুগান্তে। | 
ইতি চ তত্রৈব ১৮ অধ্যাষঃ || 

হরিব'্শঃ পু* শ্রীরুক্ণস্যমন্তানঃ ) : 

ষথ।। হরিবণ্শ* প্রবক্ষ্যামি কক 

বস্গুদেবাতু 

দেবক্যা" বাজ্দেবো বলোইভ 
মাহাত্যলক্ষণণ। 

ঘৎ্ 7 কুক্সিণী সশ্যভ।মাদা। 
অফ্টো পত্ত্যে। হবেঃ পুরা । ঘে। 
ডশ স্্রীসহসাণি অন্যোন্যাস 
শমহাতনঃ।! ভাসা” পুজ্রাশ্চ 
পৌলজাদ্যাঃ শতশোথ সহস্নঃ | 
1 কুক্সিণাগৈব প্রদ্যায়ো নাব ] 
ধীৎ সন্থরঞ্চ যঃ॥ তদ্য পুজো ) 
হনিরুদ্ধে। হড়ুৎ্ উষা ৰাণন্ডু ] 
তাপতিঃ ; অনিরুদ্ধ দ্রভূদ্বজূঃ । 

সচ রাজা গতে হরৌ ॥ লা; 
নদপনি* গুরু" চক্রে সপুজ 
যাদবাধিপঃ 1; ইতি গারুডে 
১৪৯ অধ্যাফঃ 1 বিস্তারভ্ত ম 

হাভারতীষ 'হরিবন্শপর্ণি দ্র 
উব্যঃ 1] 

হরিবল্পভ। স্ত্রী জা! ভুলসী। 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ11 লক্মীশ্চ 1 || 

হরিঃ 11 

17 গঅপিচ।1 যানিকানি চপা- 

_. প্রণার্দিবিধি | 
নারদসণ্বাদে । শুরু নারদ ব- 

ক্যাষি জাগরস্য, ত লক্ষণ* ৷ 

তত একাদশী দ্বাদশীতিথি- 
বূপণ। যথা । একাদশী দ্বাদ- 
শশীচ প্রোক্ত। শ্রীচক্রপাণিনঃ | 
ইতি । একাদশী মুপোষ্যৈব 
দ্বাদশী"ম্বমূপোষযে্। নচাল্র 
বিধিলোপঃ স্যাদুভযে দের্বত। 

ইতি চ ভিথ্যাদিতত্" 

'পানি ত্রক্ষহত্যাদিকানি চ 1 

অন্ন মাশ্রিত্য অর্ধাণি তিষ্ঠস্তি 
হরিবাসন়ে 1 অঘ"স কেবল” 

তুক্তে যে ভূঞ্ছে হরিবাসরে 
ইত্যেকাদশীতভ্” 1 %% | ছা- 
দশ্পযাঃগ্রথঘপাদঃ। যথা! বি- 
ব্ধন্মোভয়ে। দ্বাদখ্যাঃ প্রথমঃ 
পাদেো হরিবাসর স'জ্ঞকঃ। ত 

মতিক্রম্ত জবীতি পারণ* বিষ্ত 
ত্পরঃ1) ইতি ভিথ্যাদিতভ্ব" 
11%1। অথ হরিবাসরে জাগ- 

স্কান্দে শীত্র্গ 

যেন বিভ্ভাতমাত্রেণ দর্লভো ন 

জন শ্দনঃ |) শীত" বাদ্য" চ 



৭5২৭ 
হরিব! 

নৃত্য"চ পুরাণপঠন*তথ|। ধূপণ | 
দীপ, চ নৈবেদ্য” পুম্প গন্ধা ন্ ৰ 

লেপন্ন* | ফল মর্ধ্যঞ্চ শ্রদ্ধ। চ 

ধান মিক্রিয নিগ্রহঃ। সত্যান্থ 
ত" বিনিদ্রঞ্চ যুদ] যুক্ত" ক্রিযা 
স্থিত"? সাশ্চর্ম্য* চৈব সোৎ 
সাহ* পাপালস্যাদি বঙ্ভিত* | 
গ্রদক্ষিণাভিমণ্যৃক্ত" নমস্কার 
পুরঃসর* 1 নীরাজন সমাযৃক্ত। 
মনির্বিম্নেন চেতম। | যাষে যামে 
'মহাতাগ জর্ধ্যাদারাত্রিক" হরেঃ | 

॥ ক্কান্দেশ্রীত্রদ্গ নারদসণ্বাদে। অ- ঢ এতে ও টৈঃ মমাযুক্তণ র্যা 
জজ ।গরণ* হরেঃ | ফু 1 কিঞ্চ 

যএবৎ গরুতে ভক্ত্য! বিত্তশাঠ্য 

বিবজ্জিতঃ। জাগর" বারে বি- | 
ফেল লীঁষতে পরনাতুনি ॥ 

কিতবেন দৃরাত্সনা॥। তত্রৈব শ্রী 
মদূনা মহেশ্বরস্বাদে। সশাস্ত" 
জাগরণ যচ্চ নৃত্য গান্বর্থসপ্যৃত”1 
সবাদ্য* তাল সপ্যুক্ত" মদীগণসা- 
ধুতি ধুঁত' উপচ টারৈশ্চ সণ্যুক্ত 
রঃ কৈ তঁক্তিভাবিতৈঃ। মনন 
স্তফিজনন* সুদ লোকরঞনণ, 
£ গুণৈ দ্বাদশভি খূক্ত" জাগর* 
মাথবপ্রিষণ। কর্তব্য" তঞ প্রষ 

হরিব! 
ত্বেন পক্ষযোঃ গুরু কষযোঃ | 
&।। কিধচ! পরাপবাদ যুক্ত" তু. 
মনঃ প্রশমবর্জিত"। শান্ত্রহীন 
মগান্বর্ব'তথা দীপবিবজ্জিতি" 1! 
শক্ত্যোপচাররহিত যুদাসীন* স- 
নিদ্রকণ। কলিষৃক্ত" বিশেষেধ 
জাগর" নবধাধমণ11% 1] কিঞ্চ | 
তব্রৈব। অভাবে বাচকস্যাথ 

গীত" নৃত্যঞ্চ কারে! বাচকে 
সতি দেবেশি পুরাণ" প্রথম" প 
ঠেৎ 1%]। অথ জাগরণনিত্যত্ব"। 

তীতানাগতান্ বাপি পাতষিষ্য- 
স্তিপুর্ধজান্। অঙ্র্বাণাঃ প্রপৎ 
স্যস্তি পুক্র বন্ধ বসুক্ষযণ।! জাষ- 

ধন- । তে নরকে বাসঃ পিতৃতিঃ সহ কা- 
বান্বিত্তশাঠ্যেন ষঃকরোতি প্র. 
জাগরণ। তেনাত্মা হারিতো নূন” 

লশঃ1 ন পুরশ্চরণাৎ্ড পাপত ত্র 
তৈ দশনৈঃ সযাধিভিঃ | বিলয* 
ষাতি বিগ্রেজ্্র বিন। তবাদশী জা- 
গরণ)1% 11 তব্রৈবোমা মহেশ্বর- 
সবাদে। সপ্রাপ্ডে জাগরে বি- 

কো ধেঁন জর্বভ্তিজাগরণ। ভূ 
'্যতে অুরূত" ভেষা" বৈষ্বানা- 
ঞ্নিন্দ্যা॥ মতি নঁ জাযতে 
যদ্য দ্বাদশ্যা* জাগরণ প্রতি ! 
নহি তগ্যাথিকারোস্তি পূজনে 
কেশবস্য হ॥ অতএ বান্ত" 



হরিব। 
রক্ষণ, তত্রৈব! হাদষে বর্ততে 

যন্য সদ্দা যোগেশ্বরো, হরিঃ 1 
মতি রুৎ্পদ্যতে তন্য দ্বাদশী 
জাগরোপরীতি 1%1] সামা 
ন্যেন পুরালেখি গীত নৃত্যাদ 
নিত্যতা ; অধুন। লিখ্যতে সে 
য* জাগরে চ. বিশেষতঃ] অথ 
জাগরে গীভাদি নিত্যত্বণ | স্কা 
ন্দে উমা মহেশ্বর সপ্বাদে। মূ 
কবস্তি্ঠতে যে। বৈ গান" পাঠ: 
ঞ্চনাচরে্। সপ্তজন্মানি মৃকত্ব" ৰ 
জাতে জাগে হরে? || ষোন 
নৃত্যতি মৃঢাত্স। পুরতো জাগরে 
হরেঃ ৷ পঙ্গত্ব" জাতে তস্য সপ্ত 
জন্মানি পার্থতি | পাদ পক্ষ- 
বর্ধনীপ্রসঙ্গে ৷ স্বস্তি ন প্রশ* । 

সম্ভি যে জন। জাগর" হরেঃ |. 
নোতসকো ভবতে তেষা* গৃহে 

জন্মানি সপ্তচ।। স্বস্তি যে প্র. 

শ*সাস্ত জাগরণ চক্রপাণিন্ 

দশপঞ্চ চ 1121 অথ জাগরণ- 

মাহাত্য"! স্কান্দে ব্রন্মনারদ ঘ০- 

বাদে তথা শ্রীপ্রহাদস*হিতাফাঞ্চ, 
। নগযাপিওদানেন ন তীর্থৈ ক 
তি মঁখৈঃ। পূর্বজ। মুক্তি মাযা-; 

ভ্তিবিনা ঘবাদশীজাগর”|! সর্বাৰ- 

শাশপীশীশী শিশ্ন 

৪ নি-। 

ত্যোৎ্সবো ভবেত্তেষা,জন্মানি 

হরিবা 
স্কোপি যঃ বর্যান্ধাদশ্যা" জাগ- 
গর” হরেঃ। যামেনৈকেন দহ- 
তে পাগ*জন্মনহমজ+ 1! ষঃ 
র্ধযাদ্দীপদানন্ত রাত্ৰৌ জাগ্- 
রণেহরেঃ। নিমিষে নিষিষে বি- 
প্র লভতে গোশত" কল* 0. ষঃ 
জর্ষ্যাজ্জাগরে প্জা" ভ্বাদশ্যা, 

হসুমৈ হরেঃ। পুষ্পে পুষ্পে হশ্ব- 
মেধস্য ফল মাপ্সোতি মানঘঃ 1 
যো দহেচ্চাণ্ডরু" বিষ্কোঃ পূজা" 
কত্বা তূজাগরে। নিমিষার্দেন ল- 
ভতে তিলগা ব্রশত” ফল” নি- 
মেষঞ্চ দহেদ্দূপ* সঘৃত" গুষ্ঠলু* 
হরেং। লভতে জাগরে বিপ্র পুণ্যৎ 

মাসসমুদ্ভব” 1 যো দদ্যাজ্জা- 
গরে বিষে হুবিষ্যান্নসমুক্ভরণ | 
নৈবেদ্য* লভতে পুণ্য শালি- 
শৈলসমুস্তব! পক্কামানি চ ঘো 
দদ্যাৎ ফলানি, বাৰধানি চ-॥ 
জাগরে পদ্মনাভস্য লভতে গেো- 
যুত" ফল*॥ সকপুরি তান 
যে দদাতিহি জাগরে! পদ্মনীভ 
প্রসাদেন শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরশ! 
জাগরে পন্মনাভক্য যঃ হর্ষযাৎ 
পুষ্পমণ্ডপ*! সব পুষ্পকবিমানৈ- 
স্তক্রীডতে ব্রহ্গস্মনি 1 জাগ- 

রে পদ্মনাভস্য সকপুর* তথা- 



৭১২৭৯ 
হরি! 

গুরু। দহতে দহতে গাপ"জক্ম- | 
লক্ষ নমুভব”।। সানপ্দরদাতি ক 

ঝস্য দধি ক্ষীর ঘৃভাদিভিঃ। রা. 
ত্রৌ জাগরণে বিপ্র মুক্তিভাগী 
ভবেছ্ি সঃ 11 দিব্যান্বরাণিযে। 
দদ্যাজ্জগরে সমূপন্থিতে। মন্ব 
স্তরাণি বপতে তন্বসণ্যাসমানি | 
বৈ! দদ্যাদাভরণ বিষে হে 

| 

ূ 

ম্জ" রত্রুপস্তব"। সপ্তকগ্গানি ব 
সতে সোৎ্সঙ্জে মণপ্রিষো হি 
সঃ 1 শ্রীচনান, অপুর” সা- (দ 
গুরু ত সকেশর-। যুক্ত" মৃগ 
মদেনাপি যচ্ছতে হরিজাগরে ॥ 
একক" মুনিশার্দল অশ্বষেধা- রঃ 

ধিক" ফলণ। কলৌ তবেশ্ন স 
ন্দেহো ৬১৯৮১% ঘৃ 
তেন্ দীপক” বিষে গব্যেন চ 
(বিশেষতঃ। জ্বালযেজ্জ।গরে 217) 
ত্রৌ নিমেষে গোযৃত" ফল" ॥ ৰ 
জাগরে বাস্তদেবস্য করে |চ.. 

দীগকণ। যো স্রালযতি। কোটা 
না" কপলানা” লভেঙ কল?।। 

আন্রাত্রিক হর ধর নকপূরষ্ 
জাগরে। জকতেনে সাক্ষমাঞ্পোতি 

জল।যুতসননিতঃ1)বিন। হি যো 
পি কপুরণক্যাদারাতিকণহরেঃ 

ভা ছি |নঃক্পি জাগরে বিজ দাতা 

ূ রা রত দীন নতৈ ্ 

ইরিবা 
ভূরিফল" লভেৎ্॥ বারিজ" বা- 
রিণা পূর্ণ" শিরদি সাপযেদ্বরি” 1 
বিভর্তি শিরিস। মোষ” গল্গাস্বা- 
নক্কত* ফল” ঈ) কৃত্থা পুজীৎ 
হরে ধরস্ত জাগরে পুত টি 
গঠেম্নামমহসুণ্তু গীতা"নাগব- 
নেল্ণ1 মাঙ্গম্যসপনৎ পুণ্য" | 

স্তবরাজ মন্শতি"। বৈদিকানি 
চ জগ্যানি ভক্তা। রাত মৃহুনুন্থঃ 
') ভবে প্রভ্যক্ষর" পৃথ্য*কপি- 
লাগোশতোক্ডব"॥ জাগরে য- 
জ্ভবপসা পু্রতঃ গঠতো হরেঃ || 
য্ঃ পুনঃ নরুতে জি 

পঃ 655 ্ তিৎ বিলজ্দে 

তাতে যদ? লভতে গণি িঘার্ছে- 

 নত্রাজনজস্ফন*। জাগরে 
পদ্মনাভগ্্য অর্ধাৎ পুস্তকবাচ- 

ন। ক্োকসখাযা” বষেত স্বর্মে 
য্গানি হরিসন্নিধৌ ॥ । শয্যা ঘন্দ- 

নম লা" যো ৯ শো 
ভনৈঃ ] ট্তবু নত বৈঃ গৈ 

জাগরে চান 1 ব্গানি 
পজ্নত্খানা* শ্বর্গে তল্যোৎস- 

বো তবে পঙ্গ্যতে বাসবাদ্যৈ- 
গ্চ ক্রীড়িতে চাপে বাবুভঃ 8 নু 



হরিবা 
ত্যমানস্য মর্ত্যস্য যে কেচিমির 
ব”গতাঃ। বিমৃক্ত। ধর্মারাজেন 
মক্ত"বাস্তিং হরে? গদ"1| গীত 
ধনি জুল'তুষ্টো জাগরে তু রস 

[ঘবস্যাধিকণ্সে খাণ্দ 
দ্যানন্স্তরত্শতগা নৃত্যেন মত্যে 
সেখ্য-ভ্ স্বর্গে নুত্যেন জাগরে 
রসাতলে তথা সৌখ্য* মুক্ত 

নৃত্যাদ্বাপ্যতে |! প্রেকদীযপ্র 

গতির 

দ্ানেন যৎ পুণ্য" কি বত" বুট! 
নতৎ কোটিএখেও পুণ্য যোগৈহ। 
তাণ্খ্যে কুবাগাতে 1 দীগমা 

কা 
নে জন উস কা জার ক গ্রজা 28777777291 ৪1 

18, 51 5 রি সহ নি নু 1. ঠ ডি রি টং ্ 4৯ ৫ গড, 

১ রী 

এ 1 
॥ ০৯৭. ৪) শত 4 স্াপ্প্রা লি 1 

র্ 4 । ক পোপ জজ? 

1৩৫ 4৬৩ বি ₹৮-42৬ 
শা 4 47 

মশলা বঃ শাণাতি করি পি: 

নে। র. রি বান্টীকিন। (প্র ভু 
২০ 2 বৈধডবহ য় গু 

হত রাত্রে নাভ শুলন্তবা, 

?£ কথা” জাগরণে বিশে টাও 

কোটি" ন:য দ্ববণ ওপ্ত।নপা-। 
দে শ্চারিত্গ্রবষা চ মহাত্সন£২ 

কঝগন্য বালচরিত" জাগরে গত 

তে পু যঃ]। যুগকোটি সহস্দ্য 
পাপস্য মা টি 

কার্ধ/ পন্ 

ক এর পনলেহঃস গু 

গঠন্ছে বিজ সন্নিত ধী! জাগরে 
তৎ্পদ্* যাতি জলবৃন্দসমন্্ি- 
তঃ11 অক্টা্শ পুরাণানি পুরা- 
ণপুরুষস্য চ। দধিতানি সদ! 
বিষ্ঞে। বিঁশেষেণ ভূ হুজাগরে | 
যে দীতা*পঠতে রা পাত্র বিষে 
নামমহস্কণ। বেদোক্তানা* 
পুরাণানা* জাগরী গুণ্য মাপু- 
যাৎ্|ঞ্া। ধেনুদানণতূ যঃজর্য্যা- 
ত্জ।গরে চত্রপাণিনঃ! লভতে 

প্রদীপাবনীফলৎ 

1 জাগরে পদ্মনাভন্য ষঃ ছর্ষযা- 
ছু ভনওগ) নগুলে ফ্রবলো- 
কদা যাবভিষভি পছভূঃ 0 

সন্ধেষ। এ পথ্যাশা” মহ 

915. হী তলে। ছাদশ্যা জী- 

গে বিপ্র প্রসিদ্ধ" ভবনত্রষে ॥ 
জাগর" যে চিকী”.স্ত বর্মণ! 
মনপ! গির! | ন তেমা" পুনরা- 
বৃন্ত বিষ্ুলোকাৎ কথক টু 

জাগরে বৃত্যমানন্ত ৃ্ বৈ 

দ্বাদশীদিনে। রাত্রৌ মাতে 
শৌরিঃ পাপ* তজ্য যুগাজ্জিতিৎ 
| ইতি শ্রিহরিভক্তিবিলা সে ১৩ 
বিলামঃ |! 

ক্ল।হরিবাহনঃ পু গরুডঃ। ইতি 
হারাবলী ॥ 
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হরিবীজ* ক্লী হরিতাল*। ইডি 
জটাধরঃ 

হরিবৃষ” ক্লী হুরিবর্ধ। ইতি 
ভূরপ্রযোগঃ ) 

হরিশষন” বা গ্হরে নি? 

যথা। উপনযনে দীপিকাষা*। 

জীবাকেদুডু শুদ্ধৌ হরিশযন 

বহি াক্করে চোত্তরঙ্থে। স্বা 
ধ.যে বেদ্বর্ণ ধিপ ইহ শুভদে 

মটর নার্দিতৌচ। ইত্যাদি 

জ্যোতিস্তত্্ 0] ৬ 11 তাদ্ধধি 

বঝা। বামনপুরাণে। একাদ 

শ্যা, জগতস্বামিশযন" পরিক- 

লমেৎ। শেষাহিভোগপর্ষ-স্কৎ 

কুত্ব। স"গুজ্য কেশব") তান 

্ ব্রাহ্ম ণেভ্যশ্চ হাদশ্যাৎ প্র 

তঃ শুচিঃ | লা পাতা হরধরণ 

কর নিদ্রা” সদাসযেৎ্। অনু 

ভা” লন্ববত্বযঃ। একা দশীম 

যে দিব। শষন্* গরিকল্সযেৎ 

র্াত্ৰো দ্বাদ শীক্ষণে নিজেতি | 
[ &) ব্যক্ত বারাহে। আযাট শু 

প্রথা দ শা পৌ্ণম স্যা থাপ 

বাঃচাতুরমা দ্য হতারন্ত"হর্ষ।
ৎ 

| কর্কটনপক্রম
ে 

1 ত্ভ: 'বেতৃতল। 

কেপ মন্্রেণ নিষনতত্রতী। কা 

র্তিকে গুক্রদ্ঘ।দশ্য।" বিধ্বস্ত 

র 

, 
ৰ ! 

| 

ূ 

ৃ 
| 
ূ 

ূ 

হরিশ 
সমাপযেছ্ চতুর্ধাপি হি তচ্চী- 
”চাতুর্মাস্য" ব্রত রঃ! কার্ডি- 
ক্যা” শুক্রুপক্ষে তু দ্বাদশ্যা" তৎ 
সমাপযে 1গ% লা! মাহস্যে। চতৃ- 
রেবার্ধকীন মাসান্ দেবস্যোথ; 
পনাবধি। মধস্বরো ভবেমিত্য* 
নরো গুডবিবজ্জনাৎ॥ তৈলস্য 
বজ্জনাদেব সুন্দরাম্জঃ প্রজাযতে 
; কটুতৈলপরিত্যাগাৎ শত্রুন!- 
শঃ প্রজাযতে॥ লভতে সম্তৃতিৎ 
দীর্ঘাণস্কালীপাক মভক্ষযন্। সং 
দ।মুনঃ সদা যোগী মধ্ মাণসম্য 
বঙ্জনাৎ্|। নিরাধি নাঁরুগোজ- 
্বী বিষ্ভক্তশ্চ জাতে! একা- 
স্তরোপবামষেন বিষুলোক মবা- 
পরযা।| ধারণান্সখ লোয়াঞ্চ গ- 
্াক্সান" দিনে দিনে । তামুল- 

বজ্জনান্োগী রক্তক্ম্চ জীষ- 
তে! ঘৃতত্যা গা সুলা বণ্য" মর্* 
লিগ্ধ"বপু ভবে) ফলত্যাগাত্তু 

ঘতিমান বহুপুজরশ্চ জাযতে ॥ 
নদো নারাধণাযেতি জ গ্রানশন- 

জণফল*! পাদাভিবন্দনাদ্বিষো 
লঁভেদ্টোদানজ" কলণা। এব ম।- 
দিব্রতৈ: পার্থ তরি মাযাতি কে- 
শৃবঃ[খ্। সনত্মারঃ। ইদ* ব্রত 
নয। দেব গৃহীত" পুরত স্তব। নি- 
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বিস্া* সিদ্ধি মাগ্পোতু প্রমনে ত্বষি | 
কেশব || গৃহীতে শস্মিন্ ত্রতে | 
দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহ* মিষে | তে 
ভবতু সংপূর্ণ ত্বপ্রসাদাজ্ঞনী-। 

দন সান্তো চ। ইদ* ত্রত' নয 
দেব ক্লত" প্রীত্যে তব প্রভে। | 
ন্যুনং সংপূর্ণত 1” যাত ত্বৎ্প্রসা 

দাজ্জনার্দন 041] অত্রৈব ষতি | 
মধিরুত্য কাঠকগৃহ্”। একরা ত্র” : 
বসে গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকণ। 
বর্ষাভ্যে। হন্যত্র বর্ষাস্ত্র যাসাণ্শ্চ। | 
জান | এতদম্শক্তবিষ-; 
যৎ উদ্ধুপ বার্যিকাভ্যা, মাসা- 

এ নৈকস্থা নবাসীতি শখ্ষো 
ক্তেঃ11%1] মাৎস্যে। উপ 
বিষ? সদ্দাষাঢে ভাদ্রে চ পরি. 
বর্ততে। কার্তিকে পরিবধ্যেত, 
শুর্রপক্ষে হরে দিনে ॥ ভবিষ্য 
নারদীষযোঃ। মৈত্রাদ্যপাদে স্ব- া 
গিতীহ বিষণ বৈষ্ব্যমধ্যে পরিব- ূ 
তঁতেচ। পে কারে 

সপ পিপা পি আপ 

চি 6 লিরাররে 

মা নৈর, মনুরাধ। 1 রে আব-, 
রর ৷ পৌঝ্ রেবতী [াঞ্চ॥ ভৰিষ্যে 
নিশি স্বাপো। দ্রিবোথান সন্ধ্যা- | 
্ পরিবর্তন"! অনাত্র পাদ ূ 

যোগেপি দ্বাদরশ্য। মেব কারযেৎ | 

হরিশ 
11 অন্যত্র শ্বাপাদিবিহিত রাত্র্য 
দীতরকালে দশমী প্রতিপদবোশ্চ 
। কি” তনৈত্রাদ্যপাদেন দশম্য” 
শেন যে! দিবা? পৌফ্শেষেণ 
কিন্তেন প্রতিপদ্যথ যে। নিশি 17 
দশম্য"“শেন দশম্যা অণশো। বত্র 
গাদে তেন! যঃ পাদে! দিবা 
প্রাপ্ত স্তেন বাকিণ। অত্রদশমী 
প্রতিপদ বর্্জনাৎ্ ভদিতরৈ- 

 কাদশ্যাদি পঞ্চতিথিষু দৈত্রাদি 
নক্ষত্রগাদবিশেষলাভে দ্বাদশী 
বিনাপি শযনাদি রিতি প্রতী'য- 
তে] বচনান্কুর"। রেবভ্য- 
স্তো যদ রাত্রৌ দ্দশ্য। চ স- 
মাযতঃ। তদা বিবুধ্যতে বিষ 
দরনান্তে প্রাপ্য রেবতী" দি- 
নান্তে ত্রিধাবিভক্তদিনভ ু তীষ ভা. 

গে দ্িবোখান মিত এ্রো ধাঁওে | 

বিষ্ণথম্মোভ্তরে 1 বিষ্ঞ দেবা ন 
ষপিতি ন চ রাত্রে গ্রবৃধ্যতে | 
দাদশ্য। মৃক্ষমণযোগে পাদযে।- 

। গৌন কারণ”! অপ্রাপ্তে ঘাদ- 

শী মৃক্ষে উথান শযনে হরে? । 
গাদষোগেন কর্তব্যে নাহোরা- 
ত্র"বিচিন্তযে্॥ বরাহপুরাণ”। 
দ্বাদশ্যা" সন্গিনমযে নক্ষত্রাণ! মং 
সম্তবে। আভা কা সিত পক্ষেযু 
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শ্বনাবর্তনাদিক" | আভ ভাকা | ভবেদিদ। বিবৃদ্ধে স্বষ বৃধ্যেত 

না" আ।বাঢ তাত কার্তি [ণ1 ভা? সুর্ব" 23৮31 | ইত্য? শন 
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খৈব ক্ষীর দিভি রনন্তর"1। আা-| 
পথাঞ্চক্রিরে লিঙ্গ" শাশ্বত" গ্রব 
মব্যয"।! গোরোচনঘ। ত্বালিপা 

চন্দনেন গন্ধিনা | বিল্বপত্রা 
ঘুজৈ দেব পুজধামান্নু রঞ্জ্সা 
| পুজি ন্বা গুরু" ভক্ত্য। নিবে: 
দ্য পরমৌষধীঃ !। । জণ্ডু ফ্টশত- 

নামানি প্রণাম" চক্রিরে ততঃ) 
ইত্োব" চিন্তযন্তশ্চ দেবা দে-. 
বে.হরাট্যাতৌ। কথ যোগন্ব | 
[পলো সণ্রাধ্যতঘ মাজ়নঃ 11 

যথা” চিন্তিত” তত্ব বিশ্ব | 
নি ০2 রি রর ৯ জপ টু সহ ুর্ভ রৃদিডূঃ॥ সর্বক্ষণ 

1. 

সা ঢ” ভি: নেত্র" কলা 

ন”জটা মহঃত:র শিরোজ ম 
৫ ০ হর গব শত্গাম্দ 

ভুঁঘখ রে করিগ্র 

রা 
| 

দেশকণ 1 চতীসিহ তত দঃ 

'হঙ্গুও- 

হ'ব 
সি 

রি ডাল " গে ৬০ শা" পিন [ক শ্লজ গ 
তা টে রি চা 

রাত । কৃ নর্প ঘর ক্ষ কা, 
৮ ্ ৮ এস নি ল্ যব সঙ চক জবর মহ 

৭১৩৫ 
হরি 

নিরাযয। নাম গণাঃ সমাধাতা। 
জগদগ্তরো 1 সার্থদ্িনেত্রাঃ প- 
দ্বাক্ষাঃ শ্রীবৎসাক্িতবক্ষনঃ 1 
সম যাতাঃ খগাবঢা বৃষভধ্জি- 
নে। হব্যযাঃ। মহাপাশুপত। 
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রবে? বিষ্ণনা সার্ঘ মভেদেনা- 
চ্চিতে। হি যৈঃ। ইতি তত্রৈৰ 
৬৪ অধ্যায়ঃ অন্যস্চা। অথ 

বা বিক্কপেণ পৃজবেচ্েশ্বর* 
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পুরাণে ১২ অগ7াযঃ 11 

হরিহরক্ষেত্র ক্লী তীর্ঘবিশেষঃ 
সতপাটলপু্নগরস্থ ভাগীর- 
ভি ধারে বড়তে। ৬পা না” 

মান্তর" দদরিক্ষেত্র" তগ্দে দদশীযা 

ব্গ 

114: তা 
(81 ৮ 0 

গোধনানতও 
অগা, 

দিতো 

মভাাত টা ধাতিত* ক্ষেত্র এ 
ও 



১৩৬ 
ইহরিত 

ক্ষেত্র" হরিহরাক্মক্ণ। দেবান। 

মটনাচ্চৈব দেবাট ইতি সর্ণজ্ঞ- 

ত*॥ ইতি বারাহে ভগবচ্ছ। 

জ্রেসোযেশ্বরাদি
লিঙ্রমহিমাবি- 

মুক্তক্ষেব্রত্রি
বেণ্যাদিমহিমানা 

মাধ্যাযঃ | 
হরিহরাতসকঃ পু গক্ডঃ1) শিব 

বৃষঃ! ইতি শব্রন্রাবী )] 
হরিহরক্ষেত্রে ক্রী 1) 

হরীতকী স্ত্রী স্বনামখ্যাতবৃদ্ধঃ 

হরড। ইতি হিন্দীভাবা? তৎ- 
গর্যযাষঃ। অভযা ২ অব্যথ। ৩ 
পথ্যা৪ বযস্ক। ৫ পুতন। ৩ অ 

মৃতা ৭ হৈমবতী ৮ চেতকী ৭ 

শ্রেষসী ১. শিব সু ূ 

| সুধ। ১২ কাষস্থা ১৩ কন্য। ) 
১৪ রসাযনফলা ১৫1 ই 
বরত্বাবলী ॥বিজঘ। ১৬1 ইতি ূ 
জটাধরঃ]। জঘ1১৭ চেতনকা 

[ 

ৰ 
ূ 
ূ 

০ 

১৮ রোহিণা১৯ প্রপথ্য। ২৭ 
জববপ্রষা ২১ রিনকা ছি 
ভিবগ্ রা ২৩ শৃস্তকান্তরে ভিষ 

কাযা ইতি রা জীবন্ত 

২৪ প্র। থদা1২৫ জীব্যা২৬ দে 

বাঁ২৭ দিব্য। ২৮। অগ্য। গুথাঃ 
1 হরীতকী গুঞ্চরনা চ রেচনশ 

কোইামধশ্পী লবঙেন বিরত) 
পপ শিশি পসপশসপাসপ্পাপ তা প্পিশীশাশশাশাটী 

হরিত 
রসাযনী নেত্ররুজাপহারিণী ত্ব- 
গানযতী কিল যোগবাহিনী 1 
অন্যচ্চ। বীজাস্থি তিজ্ত" মধুর 
তদন্ত সুগ্ভাগতঃ স। কটু রুঝ- 
বীর্ধ্যা। মাণসাণ্শত শ্চাক কষা- 
যযুক্ত। হ্রীতকী গঞ্চরসা স্মৃতে- 
য”া। পথ্যামজ্জ। তু চক্ষুষ্যো বা- 
তপিভহরে গুরুঃ | ক্ষ] তস্য 
ভেদা যথ।। হ্রীতক্যমূতো কপ 
্। সপ্তভেদৈ রদ্পিত।1 তস্যা 
নামানি বর্ণ।*ম্চ বক্ষ্যাম্যথ যথা 
ক্রমাণ্॥ বিজয। রোহিণী চৈৰ 
পুতন। চামৃতাভয।; জীবস্তা 
৫ তকী চেতি নাসা সপ্তবিধ, যা 
ত। অলাবুবৃত্ত। বিজয। সুবৃতত 
রোহিনী মত।। স্বপ্ত্বক গৃতন। 
শ্তয। সুলমাণ্সামূত' শত )] 

গঞ্চ।স। চাষ! জ্ঞেষ। জীবন্ত 

সর্ণবর্ণভাক্। * ভ্রাম। ত তু চেতকী 
বিদ্াদিতা।সা" বগ লক্ষণ* 11 

 বিন্বাযাদ্রো বিজষ। হ্মি। চলভব। 
। স্যাঠে চতকী গতন। ডি বন্ধ স্য।- 
দথ রোহিণা ত্ বিষ। জাত। 

গ্রভিস্থানকে। চল্ায। মমৃত।- 

যাচ জ'নত। দেশে জুরাফ।- 

₹যে জা বশ)তি হ নাত ধা নখ 

বা; বখৈ 1 ৮৮) 

৫! 
1 

[ত। ন। শপ শি পি 

5 



হরীত 
সর্বপ্রযোগে বিজযাথ: রোহিণী ! 
ক্ষতেযু লেপেষু চ পুতনে [দিত11। 

বিরেচনে স্যাদমৃতা গুন [থিকা | 
জীবস্তিক। স্যাদিহ জীর্ণরোগ- 
জিশ1 স্যাচ্চেতকী সর্বরুজ্জাপ-: 
হারিকা নেত্রামযন্্রী মভযা* ব- 
দত্তি তা] ইখ*ষযথারোগ মিষ", 
প্রধোজিত। জেঞষা গুথাঢ্যা নক 

দাচিদন্যথ|॥ চেতকী চ ধৃত; 
হস্তে যাবভ্তিষ্ঠতি দেহিনঃ | তা- 
বদ্ধিরিচাতে বেগান্ততপ্রভাবং 
সশবঃ।। নপ্তান। মপি জতীনা, 

প্রধান বিজয।স্মৃতা। সুখপ্র- 
যোগস্ুলভ। সর্থব্যাধিধূ শস্য. 
তে ক্ষিপ্ত 

দ্য। গুণী ভিবটরঃ 

লা ম্যাৎ্ 1] হরতত প্রসভ" বা।- 
গনার ৯ 

ধা" শত ভভ হি কী 

তকী ত "7 প্রেক্তজ। তক ত 

প্দনিষজ্জতি বাসা 
| ষস্যা, 

রে ভু নিষজ্জনণসা গুণা-। 

্ পপি শী শী শি 7 পা 

দন হি পাশা পপ্পাস্পিীপাশীপ শিস পাশপাশি শী সপ ্পিশীশিশিপীশাসিশীটি শি তা 

যেনবহুলে নে গটিশ্যা দৈব 

শনাত॥। ইত রাজ নর্বনটঃ | 
£1 অপ! দক্ষ” প্রজাপতি 
্বস্থৎ অশ্বিন বাক্য মুচতঃ 

হতো হরীতক। জ্ত। ওস্যাস্ত 

৭১৩৭ 

হরীত 
কতি জাতযঃ || সাও কতি সমা 
খ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ । 
নামানি কতিচোক্ত।নি ক তা- 
সাঞ্চ লক্ষণ*[ কেচ ঃ গুথাঃ 
কেচ। কা চন্গত্র প্রযুজ্যতে ! 
কেন দ্রব্যেণ সত্যৃক্ত। কাণ্ণ রো- 
গান্ বাগপোহতি | পুচ্ছামোত- 

াপৃ্ট* ভগবন বক্তু মর্থসিঃ 
অশ্বিনে। বচন" আন। দক্ষে। বচন 
মত্রবীৎ্থ | পপাত বিন্দু 2দ- 
ন্যা” শক্রপ্য পিবতো। হমৃত” 7 
ততে। দিব্যাৎ রা মা সপ্ত 
জাতি হর্শশতকী |! হরীতক্যত ভভ- 

যা পথ্য। কাবস্ধ। পুভনামৃতা 1 
হৈমবত্যব্যথা ঢাপি চেতকী শ্রে. 
বদী শিবা )। ববস্তা বিজ্ঘ। চাপি 
জীবজ্ভী তে ব্াহিনীতি 1 ৪৪ 

রোহিণ? তর পতন ঢামত 

করান ছু 

নি 



৭১৩৮ 

খি। 1 টি গৃতন। যোজ্া 

মৃতা হত 11 অক্ষি 
গো নয 

লন টা হৃদৃ, | চুঁীর্ঘ চেতকী শখ. 

তাহ ধাযন্ হে ০ প্রযোজধেৎ 1185 

চেততকী ছিবিধা প্রেজ। শ্বেত 
র্প্ণ 

কব ৮ বণহঃ 1 হডঙলাষতা 

তত্র রক চৈকাহুলাফতা ॥ 
৮০১ "পিশ 1» ১ ৮ সপ রি এ পাদ ক।চদাকাদমহেণ ক, সি 

ন ভেবে? 
এ সপাশিকা পী সত দশা রি 

17117 ৮৩ খা € 

চেক পাদগচহষা 

17০৩ 

+ 0115 

রর 
1 শো 

91 ) ৮ 1 

পাশ ও ভিসি জি গাছে তব ৮২:51 08০৩ তিনি এ 1৩%। 
৭২ 

| । রা | ১:১8. প্দাযাল পে ৯০ ৮৯ ক শি “1 সাত ০০ 
বধ গ11% ৮1115 805 । টি 5৫.) 

৫] শা হালি ভি ক 
১৯ ধৃত) ২) চি 2 ১]1 ৬ €& টা 

টা ততপ্দিশ্যতজি তা ৩ 
্( : । “২ 75163 ৭% ৬: ৩ সি 

তেল ট্াতজাহাতি) টাকার ভংবালাত্র সঃ] সুশাদি কু 
ৃ € 

2 হনে তিক চেল 
শা: হত 2 (ভহভা 

০ ছি 571 কাত 272 | 
খ্। ) 6৮ তব পাও শন | | 8 

২ পা" 
সে রা 17 টি ৮৮ ৭ 

বি িসি৮ 08 তন মগ 

পপ 0৮8 পানি ০০ ৫ 
কলে কে জাত] ১02 হয তখা। হও 

যে 

ন, রা ন শি ৃ নি 

বগ। দাগিনা মেধা। বাদপাক। 
৮০৮ 

নান] চকয্য। লব রাৃষ রি 

৮০৮ ১৯ ক রন নি ন% খু বক্দীচানুলোগিনট ! শামুক 
পি চে 

রণ 

(নতয়। (দ্দব। ! 

ত্ শস্। জীবন্তী 

০৯০ ০৮ শা? 7 শ্াশিশীশীট শীট শি তি সীট শীট শীত শশী টি 

১... 28 

হরীত 
স গ্রমেহার্শঃ জষ্ঠ শোখোদর 
ক্রমীন।॥ বৈশ্বর্ধ্য গ্রহণী রোগ 
ববন্ধ বিষযন্থ্রান্ গুল্াঞ্সান্ 
রণ চ্ছর্দি হিন্ক। ক হৃদামযান্।! 
ত্র স্কানে তৃষা ইত ক্ষচিৎ পুর্ত- 
কে গাঠঃ। কামলা "শু মানাহ, 
০১১৮. না দীহানঞ বন্তত্তখ। | অশারী 
নুতন মৃ্রায।তগ্চ নাশষেছ 

হ্. ববহারু যা! ক (ভক্ত ক" 
র্ হন শ্শহখাতেো £ হা) গ- 
(44 ২58৮1 হন তিশিও ইডি 
নর ক "ঝা 

2 নাতে হাটি সামা কি, টি ৩২ বত বসি ৭ ক খু 

দঃ যাবে বাবক্কভঃ। বুন্তি 
ভাটির রতি টি 
1৩ তু চি বড বাহ সুবহা 

রম হা] নবা দগ্ধ ঘন, বত। 
চি 

তি? শা ৰ্ লু (৪ (নি স্ব গুদা ্ষিপ্তা চ যাস্তসি। শিষ- 

জ্জেও সা স্প্রশত্তা কখিত।তি- 



১১৩৯ 
হরীত 

চর্বিতা বর্ধীবত্যগি” পেবিতা ন. ূ 
লশোধিনী! বিন্ন। স'গ্রাহনী ূ 
গথ্য। ভূষ্ট। প্রে্তা ত্রিদে যন, 
॥ উদ্ধীলনী বু বুদ্ধি বলে জ্রযাণা, 
৫ ০ প্ল্তি কফানিলান।৭। ৃ 

বিনর্ণস: 1 মূত্র শঙ্কন্মল।ন।” হ- 
হত সা ৎ সহ ভে'জনেন 1 

অন্নপ্পানকুভান দ্যান বাতি 
পিন্ত কফোন্ডবান। হরীতকী হ- 
রত্যাশু ভূক্তষ্যেপরি ষে।জিত। র 

চা নর পা" 

২ লবণেন বক হু গিন্তৎ হন 
টে 

টি তর তন, বা টা. সাগকর।? 852 রে। ৰ 
৫21 সর্থরাগন 275] | 1 ) 
৫121 ) ৭4৩৯৫ 485 নব | 

ঞা চে 

নিত একর সপ ধু) 
এ যারা হিয়ার ৃ 
ততঃ প্রান্ত বধ ্ চা প্রা, ূ 

রঃ 1 
এ াশ্রবারা বলটি, এ রশ || শা রসাবনত না তা 
(জি ০ গু টিচারের রা ররর 
ভিখি ৪1 খালব!গে ৬২ ২ 4 ্ 

০ র্যা হানার 
শে লজ নর।কশুহ ।(জ্াধা | 
তে পপ) রি স্র। ০৯২ বি তির 1 

05525755185 | 
সপ্ত ১ ব16 2 পালিয়ে ? না % 9 কা, | 
২9 ৩7 ৯ ৮ ৩ সত শি তত 
খু ৃ ! 

রাকা এত ৮৫৮0 কি ঙ্ ভু পি 1 ২2, | 

1821, আ ৮ ভিলা ত৮ 0 ডা 1৭ 
৫০২২ টি 

নে * ঁ সঃ । তা রে।হণা চেবাখতীব। 

ভবান্মৃতা॥ পন পঞনিয়া | 

হীরত 
|! স্কুলমা*সা দৃতা ভ্ঞ্ষা পৃতনা- 
ক্বিমতী যত | ত্রযশা চ কালিকে 
ত্যেব" সপ্তজাতি হরীতবী 111 
ন্েহগানেষু সর্বেষু জ'বন্তী তু 
প্রশম্যভে। রো হিনী ক্ষতরোগে- 
যু বিজ সর্বকর্মস্তর॥ গুতন। 
লেগনে ভ্েষা অমৃতা ত বিরে- 
চনে ৃ পর) নেত্ররোগেষু গন্ধ- 

যন্তেট তু কালিক1 1 হরন্ন্য ভ- 
বনে জাতা হরিতা চ স্বভাব | 
হরতে সর্বরোগাতণ্চ ভেন নজ। 

হর ১ | প্) পাঁফৃষণ গিবত 
ভ ্ধে বিন্দত বা নি- 

২ 

আ(পিষ্টগগ 

তা রা দিবাকর- 
করখেখাৰ ৪8১ | কালি- 
'ব বল প্রমেদজননী গৌরী- 
বশু'লপ্রিমা রা হ- 

হা ৩৭, 

তহ.ত নিব ক্ষে'খীব নানারস। 
|! গথ্যা পারিস যষ্য। চক্ষষ্যাল- 
বণ সা] দেহ দীপনী 
জঞ্দোষ শোথ ভ্রথ।গহ। | হা 
গঞ্চ রদস্য বব ”। ত্বক কটুঃ 
নাগ্ন" অল্প ব্য য অস্থি তিন্ত 
।শনাতদ্য মাধর্ষ7”। 

গথ্যা ২ থে নি সনি 

নজ্ঞাতু 



ৃ গু 

হর্ত। এ হ্য্যত 

হরীষা স্ত্রী মাণ্সব্যগ্ুনবিশেষঃ1 1! হরণকর্তরি তরি ॥ 
আস ইতি হিন্দীতাযা। যখা। হর্দম ব্লী জূত্তথ*। ইতি শর্ত 
পাকগাত্রে তু বৃহতি মাণসখপ্ডা- | বলী॥৷ 
নি নিঃক্ষিপেশ। পানীষ, প্রচুর" । হর্মিত” ব্রি ক্ষিপ্ত") দগ্ধ" ইতি 
সপ্পিঃ প্রভূত" হি জীরকণ 1 মেদিনী | জুত্তিত' ৷ ইতি হন্মম- 
হরিদ্রা মার্ক" শুগ্ঠী লবণ* ম- । শব্ডার্থদর্শনাৎ | 

রিচানি চ। তওুলাশশ্চাপি গো- ; হম্মুটঃ পৃ” জুর্যযঃ] কচ্ছপ ॥ 
ধমান্ জ্বীরাণা" রসান্ ব্ভুন্ ইতি কেচিৎ |. 
॥ যথা সর্বণি বস্তু নি স্পক্কা নি হম্ম্য* ক্রী ধনিনাণবানঃ। ইত্য- 
ভবন্তিহি; তথা পচেত নিপু- 1 মরঃ ধনিনা* ব্যবহারিকাদী- 
ণে বহুমণুস্তিতি রথ | এষা | না”বাসঃ কাঞ্টেউকাদিন। ক্লত* 
হরীয। বলরুদ্ধাত গিন্তাগহ। ] ধবলগৃহ* হন্মাাদি সণ্জুক" 
গুরুঃ। শীতো ক শুক্রদা ানিধা স্যাঞ। হরতি মনো হল" না- 
সরা সন্ধানকারিণী| ইতি, দীতি হৃণরেগ মযঃ। ইতি ভরতঃ 
ভাবগ্রকাশ£ 1! ৃ | অন্যচ্চ। হরতি মনো হন্ম্যৎ 

হরেণুঃ স্ত্রী রেণুকানামগন্ধদ্রব্যৎ। আঙ্গ।নিন্বা জঞ্রে। য় নৃট্চ 
। ইত্যমরঃ॥॥ জলযোধিত । হ্যা"! আদিশবেন স্বত্তিক।- 
ইতি মেদিনী 1 উালিকাদে গুঁহণ*" ধনিনা" 

ইরেণঃ পু” সতীলঃ। ইভিমে-; রাজব্যতিরিক্তানা” বাসো গুহ 
দিনী।। | | এন্ঠ* কাত্টেউ কাদিক্লতস্য ধ- 

হরেণুকঃ পু” কলাযঃ | ইতি; নিগৃহদ্য | ইত্যমরচীকাযা" 
রা জনি রী _ রাষমুঙ্গটঃ | 

হর্ভা' পু লুর্য্যঃ | যথা] লে।- হর্য ক্রমে গভৌ। ইতি কৰি- 

কসাক্ষী ভ্রিলোকেশঃ কর্ত। হ- | কক্ষক্রমঃ।। রেফোপথঃ। হর্ষতি 
[ও চিন মিড // 

তা তনিস্রহা। তপন স্তাপন | | কনে গনিঃ] ইতি দুর্গা, 
শ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ 11 দান] 
ইতি শান্বপুরাণে সুরধ্যস্তবঃ ॥ 1 হ্্যতঃ পৃ* ঘেটকঃ। ইতি 



/ ৭53১ 
হয 

নিশ্বাস্তকৌমূদ্য। মুণাদিবৃন্তিঃ 
। অশ্বমেবীযাশ্বঃ। ইত্যাণাদি 
কোষঃ | 

হ্য্যশ্বঃ পু” ইন্দ্রঃ। ইতি কেচিৎ]। 
হ্য্যক্ষত পু” পিণ্হঃ। ইত্যমরঃ | 
বেরঃ। ইতি জটাধরঃ || 

হর্যঃ পু" ইফশ্রবণজন্যসুখ* । 
ইতি মহাভারতে মোক্ষধর্মঃ 1] 
আহ্রাদঃ। তত্পর্ধযাঘঃ। ম্ড ২ |: 

ইতি শব্খরভ্রাবলী | হর্ষ 
স্যপুজঃ বন্দর্পঃ ।বথা। পুলস্তয 
উবাচ । কন্দর্পো হর্ষ তনধো ষে। 
হনৌকাদো নিগদ্াতে! সশ- 
ষরেণ সণ্দগ্ধে। হানঙ্গত্ব শুপাথ- 

তঃ1 ইতি ব।মনে ৫ অধ্যায়ঃ 
চি পু” গর্বতবিশেষঃ। ইতি 

শববমাল। ॥ হযকারকে ত্ৰি। 
ইতিশব্দবত্রাবলী ?! 

প্রীতিঃ৩ প্রমদঃ ৪ প্রমোদঃ৫ | হ হর্যণ* ক্লী হর্ষঃ। ইতিধরণী 1 
আমোদঃ৬ সম্মদঃ৭ আনন্দ- | হর্ষণঃ পু বিত্ত 'দপপ্তবি* শ- 
থুঃ ৮ আনন্দঃ ৯শর্ম ১০ শাত” | তিযোগাভগভিচতূর্দশষোগহ ॥ 
১১ সুখ ১২ | ইতামরঃ |] মদ] তত্র জীতফলণ। হুগারুগাত্রৎ 
১৩ মৃদদিতা ১৪ আননিঃ ১৫] 

নন্দিঃ১৬ সাত ১৭ সৌখাণ ১৮ 
। কেচিত্তমৃদ্ধাদি সপ্তক" প্রীত | 
আনন থু? দূ গথ্ক? জাখ 
গ্রীতিশ্ট তব ১ 4০২ জো বিফারহ) ই 
ত্যান্থঃ! ই ইতি যার । 
1 তখ্। 51 শুসিএ প্রীতিও গুছ 

৫ সন্মোদ যো সন্মদাঃ 1]. 
প্রামাতদ: হয ৮৬ ইষপর্যা 
য ঈরতঃ আনন্দো নন্দথ র 
নন্দ সখ গা, ন্দথ স্বাদ । সৌ | ও 
খা" শব পরজাযঃ স্যাদানন্দপ । » 
জোষ মিতাপি]! সদাদি জো :. 
পর্ধস্ত মেকপর্য7ষ ইত্যপি 11 

হর্ষ ৭ 

রর যু 
৬ গু 

স্কুটপন্নানেত্র* শাহপ্রযত্রে বি- 
নযোপপন্নঃ1 পরন্ততিকালে যদি 
হর্ধণঃ স্যাদমর্ষণো নৈব জনঃ 
কদাচিত॥ ইতি কোঠীঞ্ুদ।গঃ 
1 প্র চক্ষুরাগবিশেষঃ | আ।- 
বিশেষঃ1। শ্াদ্ধদেবঃ | হর্ষ- 
ক'রকে ত্রি। ইতি শব্রন্রাবগী 

ত্রি হর্ষযুক্তঃ) ভৎ- 
পর্যায় বিহর্বা্ ২ প্রযনীঃ 

উদ্দান্য়ঃ৪1 ইভ্যমরঃ 1 
তাং দান, 5৬১ হ ইত শব্দ রবী" 

নী 
এ. 

পি? 

রণ 

1 হর্ণে রী 

ণ্শীলেত্রি। 
বি 

ইতি। ভিমেিবীঞহ 



1১৪, 
চে 

রী গু” আনন্দপ্বনিঃ! তথ 

ধ্যাত কিলকিলা২। ইতি 
টা কাগশেষঃ ॥ 

হষনী তরী বিজঘ!! ইতি রাজ 
নির্ঘণ্ট 1 

হর্মতঃ তরি 
হল) আত ইত্যনে 

যেন নিষ্পমঃ 1 
হযূলঃ পু মৃগঃ] কামুকঃ। 
ইতি ত সিদ্ধান্তকৌম্দ্য। শান 

পঃ11 হর্ষণশ'লেত্রি )। 

ন্ ঝ বিলেখে। ইতি কবিকঙ্গ 
জ্ুমঃ 11: 08/8 

ভা” হক) ইতি নর্থ ও] 

হল” ব্লী লাঙ্গল 
94 | 

তি 1 |দিত5) হ্র্ষে। 
পাপা 

্ী 

৫ 

-৯ 

শি 

»1 হভাখরঃ 1) 

হল লাঙল" 
7 

গোদারণ্ শী ক্ষত্ুলে। ইতি 
টা তত্র গোষে! জঢাধরঃ 1 তত্র গোযে জনে 

জারী হোত আ 

ফে গবৎ ধর্মাহলৎ ফড্গব-জী ? 
ৃভ টি চততর্গব* নৃশপ্দা 

না” দ্বিগবণ ত্রচ্ষঘাতিনা" |] 
ইতি ক মার্ধকত্যে আ৷ 
ক্িকতভ %1) হলপ্রবাহদি 
নাদি যথ]। দীপিকা যা") পূর্বা 
মি যাম্য ফণি পিত্র্য শিব [ন্যতে 
ষ রিক্তাষউঘী বিগতচন্দ্রতিথি" | কুধারক্ে ধন্য 

ধিহায। দ্যক্গরাল গো সমূদষে 
বিহ্বজাকিবারে শস্তেন্দু যোগ্ন ক 
রণেষু হলপ্রবাহ্ঃ 1%] হল- 
প্রবাহবদ্ীজবপনস্য বিধিঃ স্ৃতঃ 
। চিত্রাযাঞ্চ গুভে কেজ্জে বির 
মনুজোদযে ॥ ভীমপরাক্রমে ৷ 
বামে রুষ* বলীবর্দ" দনিণে 
লোহিত" ন্যসে্।। উত্তরাভিমু- 
খো ভূত্বা কর্ষকঃ ক্লু ঘারে, 
॥ হলে তৃষে! [জিতে যত্র গ্গেত্রে 
গ্রান" করে!তি গেও। ত্র স্যা- 
দ্রি ৭” মস্য নবশ্য' গর্গভাষিতৎ 
1:41 টি 2ামণৌ বলভদ্রঃ 
সুখদাগ্রতিপট্টৈব দ্বিতীষা কার্ষ্য- 

সাধিনী! আরোগার। ভূতীযা চ 
টতুর্থা কীটক্ুৎ সদা] পঞ্চমী 
শরীগ্রদ। নূনণয্তীট কলহগ্সিযা | 

সপ্তরী স্কানদা ভোগ. বৃষণহস্তি 
তথাফ্টমী।। নবমী শদ্যনাশ [ায 
দশমী ভূতিদ] সর্।| একাদশ! 
তথা র্যা দ্ধন* ধান্য* মনোর্থণ 

॥ দ্বাদনী গ্রাণসন্দেহ। সর্বসিদ্ধা 

?5 

তিগ? 

ভ্রযোদশী। চতুর্দশী পতিণহস্তি 
গঞ্চদশ্যেব নিষ্ল। 1] অমাবা- 
স্যাষটমী ষষ্ঠী রিক্তাশ্চ পরিবর্জ্জ 
যেত) যৌরি ভৌমদিনে চৈৰ 

প্রাজেশ 



৭১৪৩ 
হল 

বিষ তিষ্যেষুপিতৃ করো ত্তরেষুচ | 
।অশ্থিনী বাত পৌফেদষু মূল [দি 
তীন্দুভে তথা | বারে ভানুজ 

গুক্রে চ জীবে শীতকরে তথ! 1) 
লগ্নে স্ত্রী গো মীন যুখে কষ্যার 

স্ত"শুভণবিদুঃ11% ॥ এশান্যা" 
পুষ্প নৈবেট্যৈর কষেত্রপালঞ্ পু- 
জধযেৎ। সালঙ্কারো হলধরঃ সৃ- 
িশ্চ পূজিত” হল” দধ্যাজ্য ম 
ধৃভিঃ ্রে্ট'ফলাগ্রঞ্চ প্রলেপিত* | 
) কর্ষ" গ্রাবর্তষেৎ্ প্রাজ্ে। শৃত- 

নেন হলেন চা! হস্তাশ্থি তিষ্য ; 
চন্দ্রেষু ব্রন্দেন্র বি বারুণে ] বা. ূ  
ববোন্দ্রাপগ্সিভে চৈব রোহিণ্া মু | 
স্তরাক্স চ1) বারে জীবভ্ঞ শুক্রে | 
চ সোষে দিনকরে তথা | যুদ্ষে । 

যুবতি গো মীনে শস্তস্যাীজ-; ূ 
বাপন্*॥রাজমাভণ্ডে! আজেশ, 
শববণোত্তরাদিতি মঘ। মার্তগড তি; 
ষ্যাশ্থিনী পৌব্গানুষ্ণমরীচযঃ শ 
তভিষ, স্বঃতী বিশাখ। তথ। | জী- 
বাকেন্দ সিতেন্দনন্দনদিনে বারে 
স্থিরস্যো [দষে শঙ্যানাৎ বগনে 
ভব্তি লবনে শস্তে তিথোৌ নৌ. 
গণে।। 0 দেবলঃ] গুরু সেম 
স্র্যয গুক্রাও মেন) সল্পৎ্ক- 

রুঃশভ3] বুধাকি ভু ভূ'মপুজ্রাম্চ । 

ৃ ॥ ূ ৰ ! 
ূ 

হল 

ন ভবস্তি কলগ্রদাঃ1। হস্তি মেষঃ 
পশ্ন্ সর্বদন্ স্বভাবেনাথ বৃশ্চি- 
কঃ) কর্কটেন তবে সৌখ্য- 
ভুলাষাঁ" ন গ্ররোহতি |) কেশরী 
শন্যঘাতী স্যাৎ পার্থিবোপদ্রব* 
ধনুঃ; মকরে চৈব জন্তে চ ভষ 
মেব বিনির্দিশেছ ॥ গো স্ত্রী মন্স- 
থ মীনেবু শস্য" সম্পদ্যতে মহ 
1%1 প্রশস্ত চন্দ্র ভারে চ শুচিঃ 

শুর্রেন বামনা ॥ স্সাত্বা গন্ধৈশ্চ 
 পুশ্পৈশ্চ পূজধিত্বা বিধানতঃ ॥ 

পৃথীঞ্চ গ্রহসণ্যুক্তাণ পুজযিস্ব। 
প্রজাপতি”) অগ্িৎ রদষিনী 
ত্য দীষতে ভুরিদক্ষিণ ! কুষ্কো 
বুষৌ নিযোক্তব্যো নবনীতৈ খর 
তেন বা মুখ পার্্তষে। লিঁ- 
গ্যাৎু ফালা গ্র“কনকৈ স্পৃশশে? 
উত্তরাভিমুখো ভূত্ব। ক্ষীরেণার্ঘ্য* 
প্রদ্দাপষে্।॥ ততঃ শুভকরঃ গ্রী- 

মান কৃষিকম্্ম সমাচরেত | 

বজ্জযেঞ। ভগ্নসৃঅঞ্চ শন 

বজ্জযে্। বিকল এজ স্গুলৎ 

কপিল” বৃষভ" তথা হলগ্রবা- 

হন” কার্য” শীরুপ্চিঃ ০ 
কৈঃ |) হলাদিভি দূ টৈঃ শ্ষে 
মদৃটৈ %*ত" ভবে! রা 

যদি দৃহ্ন্তি তন্য বি্রপ্রদ্। ভবে, 



৮ 
র্ ৭ 

হল 

| রুষিরিতি শেষঃ। তম্মাঞ সর্ধ-। 
প্রযত্রেন নির্বিক্ঘ* কারযেৎ্ সদ 
॥%1 একা জযকরী রেখা তৃতী 
যা চার্থদাধিক | পঞ্চমী ঘা ভবে 
দ্রেখা বহুশস্যকল। 1হিসা। অত, 

উর্ধ“ন কর্তব্য* মহাদোষ তো 
ভবেৎ। সং্পূজ্যাগ্রি* দ্বিজ" দেব” 
্য্যাদ্বলপ্রবর্ভন*॥ হেমনি ঘৃট, 
ফালাগ্র” ছিমব্েখ।* ন কারযষেৎ 
্মর্তব্যা বসব শেত্রঃপৃথু রামঃ 
সচন্দ্রমাঃ।। পরাশরো বল ভদ্র 

সর্ববিদোপশাস্তযে 1 হলে 

প্রবাহামানে তু কর্ম উত্পদ্য ত. 
যদ! গৃহিণা মিষতে তস্য তততা।। 

হগ্রেশ্চ ভষ" ভবেঙ | 

ভিদ্যতে চাপি প্রত ্ তত্র বিশ্য 
তি? ঈশাভ-্গ। যদ কতুঃ স*. 

শযে! জীবিতস্য চ। সুতনশে। : 

লাঙ্গল” 

8৪ 

ূ 

] 

শপশীিপীহি 

র 

যুগভজে সনীনে ম্যিতে সতত: 
॥ সমীনে ষেংক্বন্ধনকা দে । 
1 যেকচ্ছেদে তু ব্যাসঙ্গঃ শপ্য 

হানিশ্চ জাযতে। হলে প্রবাহ 
মানে তু গো রেকঃ প্রপতেদ্যদি 
প্রপতেদবুক্তমাত্রস্ত বন্ধন" স প্র 
গদ্যতে। জ্বরাতিসার:রাগেণক ) ন্্ 
যিভঙ্গ" বিনির্দিশেৎ || গ্রবহেছ | 

বুক্তমাএস্ত ততে। গৌঃ £বতে 

| 

ৃ 

| 

হল 

ষদি। বৎসালীচেন নর্দস্তি তত 
শ্য* চতুর্তণ* | || টি 
বিলিগুস্য বীজস্যোন্নযতঃ সা 
। ইন্দ্র" চিতে বিধাষাথ স্বয* মূ. 
ফিত্রয" বপেৎ |] কৃত্ব। চান্যো- 
ন্যপ্রোত্মাহ* কর্ষকো হৃষটমা- 
ননঃ। প্রাগুখঃ কলস" গৃহা ইম* 
ন্ত্মুরীরযে | ত্ব"বৈ বন্ধুন্ধরে 
সীতে বন্পুষ্প কলপ্রদে। নম 
স্তে মে শুভ" নিত্য" ক্লষি* মেধা 
ঘভে গরু ॥ রোহন্ত নর্থশস্যানি 
কালে দেব: প্রবর্ষত! কর্ষকস্ত 
ভবন্ত্যপ্রা ধানোন চ ধনেন চ 
স্বাহ111%1] কত্যরএ্রাকরে ব্রহ্গ- 
পুরাণ। চৈত্রেচ কষগঞ্চম্যা* 
কাশ্ীরা চও ৪৮ | নিত্য* ভ- 
বতি তক্মাত্তা* ক্ৃত্ব। শৈলম যী" 
তিয”]] অভঃঙ্গ বঙ্গ নবেদ্যৈঃ 
গুজতেচে দিনত্রষণ। পুষ্পালঙ্কার 
ধুপৈশ্চ গোরম' বজ্জন্তি চা] 
ক।শ্বারা রি দত মা ততঃ 

স্নপ্য তাভি রেবগতহগ্রহে সু 
[ভিঃ প্রহষ্টাভি ভ17পত্বী- 

ভি রেব চা অন্তর" 'দ্জৈঃ 
ন্নাপ্য সবৌবধিযুতৈ তে লঃ ! 
গন্ধৈ বাঁজৈ স্তথ! রত্রেঃ ফলৈঃ 
নিদ্ধাথকৈ স্তথা॥ পাত্তা চ 



৭১৪৫ 
হল 

তা" দেবী"? 
যেও? তত সি প্রা 
শিতব্য" গৃহে গৃহে ॥ অতঃ পর 
মৃতুন্নাতা গর্ত" গৃক্াতি মোদনী 
1%1। তথা ৷ বন্ধা বিষুশ্চ রুদ্রশ্চ ৰ 
কাশ্যগঃ স্রভী তথা! ইনজপ্র 
চেতাঃগজ্জন্যঃ শেষ শন্দ্রার্ক ব 
ভ্ষঃ॥। বলদেবে! হল” ভুমিবৃ- 
যভো রাম লক্ববণৌ । রক্ষোঙ্তো 
জানকী সীতা যুগ” গগণ মেবচ 
| সীতা লাঙ্গলগদ্ধতিঃ ) যু 
যগকাষ্ঠ, 1 এতে ছ্বাবি*শতিঃ 
প্রোন্তাঃ প্রজীনা* গতযঃ শুভাং 
| গোমজলে ত সংপুজযাঃ রুষ্যা- 
রস্তে হেসবে 0. অর্ধৈ পু 
শ্ৈশ্চ ধুপৈশ্ মান্য রত্রৈঃ 

থক পৃথক! হলেন বাহযেস্তু 

বি"স্বয" নআতঃ স্বলন্কুত2। 11 ভথ।। 

উদ্থু। বাঁজন্ত তত্ৈৰ ভেংক্তব্য, 

বান্ধটবঃ সহ11%11 বীজবগন" 

প্রজাপত্যতীথেন। যথা হারীতঃ 
॥কনিঠাযাঃ পশ্য।ও প্রান্জাপত্য 
মাবপন* হোষ ভগ্ণে প্রাজ,প 

ত্ন ধ্যাত ইতি। হা 

গশেলঃজ। রা 'মসনকাদি তর্পণ 

॥ রজননর্ভ:গ।) নিতা” দশহ- 

লে লক্ষ নিত্য" পঞ্চহৃতল ধন্ 1 

॥ 
। 
্া 

) 

/ 

1 

। 

। 

। 

ৰা 

। 

ন্ 

1 

হর্ন 
নিত্যঞ্চ ব্রিহলে ভক্ত" নিত্য মে: 
কহলে খঁণ*1%11 ক₹ষিপরাশরঃ 
1 বৈশাখে বগন* শ্রে্ঠ* মধ্যমণ 
রোহিণী রবৌ। অতঃ পরন্সিম্নধ- 
ম“ন জাতু শাবণে শুভ" জ্যো- 
তি. ষে। ূর্বভা: ড্রগদা মূল" রোহি- 
্তরযন্তুরনী। বিশাখা শতভি- 
যা বাথ ধান্যানা রোপণে বরাঃ 

॥%]। যদো্ড। রজনী* নীলী” 
পুজ বিতৈ বিষৃজাতে। স্বয* জা- 
তে পুন স্তে দ্ধে গালঘন্নৈৰ দুষা- 
তি।। আরামে গৃহ্মধ্যে বা মো- 

হাৎ সর্প মাবপ্ণ ॥ পরাভবৎ 

রিপো বাতি সাধন ধনক্ষযণ 11 

নিশ। শীলী পল শশ্ট চিঞ্চ শ্বো- 
তাগরাজিতা। কোবিদাত্রশ্চ সং 

ধর সর্ধ” নিতান্ত মঙ্গল*]। নি- 

শ।হরিজা। কোবিদ্বারকে। রন্তু" 
কাঞ্চনঃ 1211 হেমাস্তমা বৃক্ষরী, 
জণ সাতে মন্ত্রেণ রোগযেছ্ | 
বসুধেতি স্ুশীলেতি পুথাদেতি 
ধরেতভি চ ॥) নম ডে খুভগে 

নিত্য" দ্রুমো হয” বর্ধিত দিতি 

|%11] লিবিত্বাদভকে নাসি মন্ত্র 

শদে)য বন্ধযেৎ। নব্যাবি কাট 
হি"নাপী” ভষ তত্র ভবে স্বচিৎ 
|) [দিছি বলত ভরদ তর 



৭০ 
হজ 

লিভ নুদ্তর সমীরণ বনোদে- 
শেশ্রীমদ্রামভদ্রপাদাঃ জশলিনঃ 
সমূদ্রতটে নানা শতমহসু বান 
রাখা* মধ্যে খরনখরপঞ্ধোর্ুলা- 

 টিদ্বয শুচিঃ1 গৌে পুয্যে জুল" পবনস্ুত* বাবুবেগ? পর 

চক্র গ্রথন" শীদদ্বনুমন্ত মারা 
পযন্তি অন্কস্যা খণকেত্রে বা" 
তাভোস্তে। গান্ধীরুতী পাওরমূ- 

তী ধুলীশৃঙ্গারতরা ক্লষরাঙ্গ ত| 
কডিঙ্গা এল। বানর গরুড। ইম 
ডূক। মহিষাদিরোগ"খগুযত ক্ষণ 
মি বিলম্বৎ ম। চরত যদি বিল স্ব 
কারষত ভা যম ন্ ডি 

কারষ।স।তি। ও ঘা ঘা ঘো 

ঞিরাষ্/ব নথঃ। ইতি শ টাসোধু ব। 
রি ২৯11 জথ ধানাচ্চেদন্গ 1! 

ধীপিকাযাগ! যাম্যাজাপাদভিধ 
নমল [তো যপক্র চিত ও গরোড়ুথু। 

চা জাকও বারবর্জ"। ব্তেস্দ যো: 

মী করণে 'ফৃতিখে |বিরিক্ছে ধান্য- 

চির: স্তির নর ব্ববুখোদযেষুত 

বলভদ্্ঃ। রেবতা হস্ত মলেষু। 
তবণে নাগ যামাযোঃ। পিতৃদে- | 

বে তথ। সৌম্যে ধানাচ্ছেদ* মু. 
গোদযে 1% অথ ধানাক্ডেদন: 
প্রেকারঃ; সগজৌ দাষ মৃদ্দোৌচ 
নব ধ'ণ্যে যকাওরে। ন্দ্যা- 

খত! 

[3৬ 
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ূ 

ণ 

ূ 

| জপ্তপর্ণজ্চ গন্তাতী শ ছা! 

হল 

ত্বিলঞ্চ নিষ্গজ্র মেতৎ পারাশরৎ 
মত”]। পরাশরঃ ন মুডিগ্রহণ, 
জর্য্যাৎ্ কদাচিদ্বট পৌষযোঃ 1 
ঈশানে লবন* নর্ষ্যাৎ সার্ঘামু- 

শুভাহে বাপুজধিদ্বেউটদেবতা*। 
শসানিপ্রশানতা ক্ষেত্রে বা- 
হকভোজন”।। টে র- 
থাশব গজ ধান্যানা” গবা* চৈ 
রজঃ শুভ"! অথাশস্তণ ্  
ন্যাঃ শ্বাজাবি খর বাষসাণ। স- 
মুহিনী সপ্ন নানী 110 কৃতা- 
চিন্তামণৌ দেধিরোপণ”। বটশ্চ 

৪১ 

| উডম্বরী তথা ধাত্রী যা রা 
শ্টীরধারিণী | জ্্রীনাক়্ী কর্ষ কৈ 
নিত্য, মেধিঃ ক্যা ফলগ্রদা ।। 
বীজদগ্য দিনাদি ত হবে দ্র 
ব্য"1% 1] গর] অন্র প্রযোগহ 1 
উন সা নীবক্কন্গপঞ্চম্যত 

'পৃথী রজন্বল। তা" দিনত্রয মেক 
ন্মিন গর্বতাকারে উচ্চ গিয়ে 

সথবাঃ স্তিষঃ প্রপৃজযেষু রষ্টম্যা, 
পধিত্বা টি গজধযেষুঃ | 

ততঃ শুভ দিনে ধীজবপনদিনে 
ব। সৰৌ ষি গন্ধ বীজ রত্ত্ব ফল 
শ্েতসর্ম গৈঃ পৃথী” জাপখিত্ব। গ 

ত1 
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হল 

দ্বাদিতিঃ গূজযে্। নৈবেদ্যশে 
যঞ্চ পশ্চান্োক্তব্যণা! গা) অথ হ- 
লপ্রবাহদিনে বীজবপনদিনে উ 
কতন্মানাদি রাচান্তে। গর্ত" ক্ষ 
ত্রেকৃত্বা জলেন পর্ষ্য ত তত্র প্রজা- 

পতিৎস্তর্ধ্যাদি নবগ্রহা ন্ পৃথ্বীঞচ 
পূজযেৎ হিরণ্যগঞ্তে বসুধে শে 
ষন্যোপরি [যিনি । বসাম্যহ* 
তব পৃষ্ছে গৃহাণার্ঘ্য" ধরিত্রি মে 
1 ইতি মন্ত্রেণ ক্ষীরেণার্ঘ” দ- 
দ্যা! এশান্যা*পুষ্প নৈবেদৈঃ 
প্রণবাদি নষোস্তেন ত্রঙ্গণে বি 

হবে নম স্তে বহুকপাষ বিষ্বে 
গরমাভানে স্বাহ।। ইত্যনেন ত্রিঃ 
গুজযে্ড। রুদ্রাষ কশ্যপাষ জু 
রভ্যে ইন্দ্রায়। তদর্ধ্যমন্তৃস্ত 
শত্রঃ সুরপতিঃ শ্রেষ্ঠো বজহ- 
স্তো মহাবলঃ শৃঘভ্ঞাধিপে| | 
দেব তৃভ্য মিজ্াষ বৈ নমঃ 1) 
প্রচেতনে পজ্জন্যাফ দেষাৰ চ 

১9 ব্ষে বলদেবাষ 
লাষ বি বৃষভাব বানাব 

লক্মণায জানক্যৈ সীতা বং 
গায গগণাষ ইতি দ্বাবিশতি" 
পূজযেত্! ক্ষেত্রপাল মগ্রি” দ্বি 
জঞ্চ পূজযে্! অগ্রি” প্রদর্ষণী: 
কত্য ব্রাঙ্মণায দক্ষেণা* দদ্য]ৎ, | 

ৃ 
| 
| 
| 
] 

হল 
আদগপলবৌদন দধীনি গর্ভে নিঃ- 
ক্ষিপ্য মৃন্তিকাভিঃ প্রষেত্। ক" 
বৌ বৃষে নবনীতৈ ধুতেন ব। 
মুখপা শ্বষে। র্নিলিল্পেৎ। হল- 
প্রবাহকান্ গন্ধাদিনা ভূষযিত্ব! 
হল নাঙ্যাদিভিঃ ূজবি্। দধি 
ঘৃত মধুভিঃ ফালাগ্র, গ্রলিগ্য 

হেয়। কাল প্র“ ঘর্ষবিত্বা কর্ষষেৎ্, 

৷ বক্র পৃথু রামেন্দ পরাশর ৰ- 
লভদ্রান্ স্মরেৎ্ একা তিসুং 
পঞ্চব। রেখা হলেন কাধযাঃ। ভগ্ন 
শৃঙ্গ খুর লাঙ্গলাঃ কপিলা শ্চ বৃষ 
ন যোক্তব্াযাঃ। হলপ্রবাহকাশ্চ 
সমর্থাঃ কর্তব্যাঃ! হলানি নবানি 
দৃঢানি কর্তব্যানি। বৃষভষুদ্ধাদি- 
ক” ন গুভদ* বৃষভাণা” নর্দনে- 
ন চতুগ্তণ* শসা” দৃত্র পুরীষোৎ- 

স্্গ তথা! প্র) বীজবপনে ত্বিদ 

রা 1 স্বর্ণ জলস"যৃত্ত বীজ- 

স্ফিত্রঘ” উজ” ধ্যান ষণ প্রা 
জাপত্যেন তীর্ঘেন বগেছ। উভ- 
ষন্ত্েব প্রীস্ুখঃ জলগূর্ণ কলমণ 
গৃহীত্বা। ঘুবৈ বজুদ্ধরে টু 
বহুপুজ্প হল 21 রে নম তে € 

গ)ভ” নিত্য* কব মেধা” শুভে 

জরু1 ক্লোন সর্ঘশস্যানি কালে 

দের? গ্রবৃষত 1 কর্ষকাস্ত ভব 



8১৫৮ 
হলভু ইলাহ 

গ্র্য ধান্যেন চ ধনেনচ স্বাছে- নং ইতি শব্দরত্বাবলী |! 
তি প্রার্থষেদিতি। ইতি জ্যো-| হভৃ পু বলদেবঃ। ইতি 
তিস্তত* 11% 1 অপিচ। অ-1 ৮০৮৪ 1 
মাবস্যা* পিতৃত্রান্ধে অযুবাচী-। রিস্ব, পু” মুনিবিশেষঃ 
দিনে তথা লাঙ্গলেন রা তৎপর্যযযঃ। উপবর্যঃ ২ ক্লুত- 
ক্ষেত্র পৃথিবী কম্পতে সদ 11 কোটিঃ ৩ অধাচিতঃ81 ইতি 
ইতি কম্মালোচন” 1] স্মৃতি; ত্রিকাগ্শেষঃ ॥ কৃষিকর্মচ | 
সাগরসারে গোভিলঃ। হলৈ। হলরাক্ষ* ক্লী আহল্য*। ইতি 
| শকটে পি বাহযেৎ যে! রাজনির্ঘন্টঃ | 
বৃষন্বয+। প্রাজাপত্যদ্বয* ৃ হলা ব্য নাট্যোক্তে মখী* প্র- 
ধ্যাত দিগুণ* যোধিতা" গবা॥। ত্যান্বান। ইত্যমরঃ || 
বৃষতন্ত সমৃৎস্ফ' কগিলা*ব।- ৃ হলা স্ত্রী সথী। ইতি জটাধরঃ1| 

পিকামতঃ]| যোজধিত্বা হলে । দ্য". পৃথিবী॥ জল*) ইত্য- 
জর্য্যাৎ ব্রত* চান্দ্রাযণদ্ধযণ |; নেকার্থকোযঃ | 

ইতি তিথ্যা্দিতজ্ 1 | হল যুধঃ পু" বলদেবঃ। ইত্তয- 

হলদ্বী স্ত্রী হরিড্রা!ইতিরাজ-। মরঃ ) 
নির্ঘনটঃ 1 হলাহঃ পৃ* চিত্রিতাশ্বঃ। ইতি 

হলধরঃ পু* বলদেব5। যথা 1; হেনচন্দ্রঃ 0 
নীলাহবরো৷ হলধরো! হলভূদ্ধা-। হলাহলঃ পু বিষভেদঃ। যথা 
লভূৎ্ বলঃ। ইঠি শব্রত্রাবলী | সম কথক শির্ক ক্কেডস্ত 
) হালিকঃ। যথা। সালক্কারো ; গরল" বিষণ। পুর্ণস ক্রীবে চ কা 
হলধরঃ সৃষ্ষিশ্চ পূজিত" হল" । 1 কোল কাল [লকুট হলাহলাঃ 1 
ইতি জ্যোতিস্তত্ত্* | ূ ইত্যমরঃ1। ৭ 

হলভূতিঃ স্ত্রী র্লাষবর্মম। যথ|! হলতিবিলিখতি হল ইলঃ। হল 
অথ সেবা শ্ববৃত্তঃস্যাৎজ্িযা'। জবিলেখে অন্ স্বার্থে বে হা- 
রুষিশ্চ কর্ষণণ | কর্ষে। হমৃত্চ ; লহলশ্চ 1 নিপাতনাঞৎ্চ ললো- 
প্রকৃত হলভূতি মহাধন* ॥1 গে হাহলম্ঠ। হাল'হন"হাল 



নি নী ৭১৪৯ হলীম 

হল* হাহলঞ্চ হলাহল*। ইতি | হলিপ্রিঘঃ পু* কনম্বৃক্ষঃ। ইত্য- 

রুদ্রঃ। এতে কাকোলাদঘ ভ্বযঃ | মরঃ | 
পুর্ঁস ক্রীবে চেত্যন্বঃ। কেচিতুঁ-' হলিপ্রিযা স্ত্রী মদিরাঁ। ইতি 
স্কেডভেদা ইতি পুণে বক্ষ্য | রাজনির্ঘণ্টঃ 1 
মাত্বাৎ পুর্ণ ক্লীবে চেত্যষ্য (হলী স্ত্রী কলিকারীবৃক্ষঃ। ইতি" 
বিষ মিত্যনেন সম্বন্ধঃ | ইত্যাহঃ ; রাজনির্ন্টঃ || 
। তন্নাতিহৃদ্য”৷ কাকৌল মুগ্র-) হলী পু* বলদেবঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
তেজঃ স্যাৎ ক্কুষ্তচ্ছবি মহা বিষ । ক্ুধিকর্মকর্ত তৎ্পর্য্যাযঃ | 
মিতি বৈদ্যকণ। তত কালকুট*; জটশ্বী২ কর্ষকঃ ৩ ক্ষেত্রী ৪ 
বিষ মৃগ্রতেজঃ কে ধৃত গর্ধ- | রুষিকঃ ৫ কার্ষিকঃ ৬ ক্ুধীবলঃ 

তরাজকন্যে। ইতি ব্যাসঃ] হা. [রে ইতি'হেমচন্দ্রঃ 11] 
লাহলণ বিষ নিব প্রত” তদেব । হলীনঃ পু" শাকবৃক্ষঃ1 ইতি 
ইতি বামনঃ11 মধূ তিঠতি বাচি। | শব্দচন্দ্রিক! || 
যোধিতা” হৃদযে হলা হল” মহ- হলীমকঃ পু*: রোগবিশেষঃ 1 
দ্বেষ”। অতএব নিপীযতত হধ- যথা । পাগুরোগট্যেব ভেদ* হ- 
রো হৃদষ" সুঝিভি রেব ভাড্য- লীমকঞ্চাহ | যদ তপাণ্ডো 

তে! ইতি দলচরিতে হশ্ববোষঃ | পর্ণ, স্যাদ্ধরিত শ্যাব পীতকঃ 1 

।ইতি ভরতঃ | . বলোৎসাহঃ ক্ষ সতক্দ্রা মন্দাগ্রি- 
হলাহলঃ পু* ব্রহ্মদর্পঃ | অঞ্জ-. . স্বমূন্তবরঃ। ০১১৪ 

ন।। ইতি মেদিনা॥ বুদ্ধবি-| দশ্চ শ্বাস তৃষারুচি ভূমাঃ 
শেষ! ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ | | লীমক" তদ। তদ্য ৯ 

হুলিং পু” বৃহস্ধল”। ইতিশব্দ-1 পিভ্ততঃ] গাণ্ডোঃ পাওুরোগি- 
। রত্্রাবলী॥। তজ্পর্যযাষঃ। জি! ণঃ]গ্1 তস্য চিকিৎসা যথ।। 

ত্যা২। ইভি হেমচক্দ্রঃ 1] মারিতদ্যাযস শচর্ণ+ ৃস্তাচূর্ণেন 

হলিনী স্ত্রী লাঙ্গলিকীবৃদ্দঃ 11 সম্ৃত*। খদদিরস্য কষাযেণ পি- 
বিষলাঙ্গল। ইতি ভাষা; ইতি | বেদ্বত্তৎহলীমক॥ সিতা তি- 

রন্রমান।| হলসমূত্শ্চ || ক্তা বল। যফী ভ্রিফল। রজনী ষু- 
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হলীম 
গৈঃ1 লেহ* লিস্কাৎ সমধাজ্য" 

হলীমকনিবৃত্তযে ॥ অমৃতল- 
তারম কন্ধ প্রসাধিত* তুরগৰি, 
দ্িষঃ সর্পিঃ। ক্ষীর চতুপ্তণ মে 
তদ্বিতরেচ্চ হলীমকার্ডেভ্যঃ ॥ 

অমৃতাঘৃত'1% মধুর রঙ্গপা 
নৈ তত" বাত পিত্তহটৈ হরেছ। 

কামলাপাওরোগোক্তক্রিযাঞ্
চা 

ব্রোগযোজযেছ 1% 1 অথ. 
সামান্যতঃ পাগুরোগ কামল। 
হলীমক চিকিৎসা । কলত্রিকা: 
মৃতা বাস। তিজ্তা ভূনিত্ব নিস্ব- 
জঃ। ক্কাথঃ ক্ৌদ্রযুতে। হন্যাৎ 

গাওুরোগ* সকামলণ।খা ত্য 

৭ ত্রিকলা লা মৃস্ত" বিডঙ্গ" চব্য চি. 

ত্রকে। দা ত্বগ্াক্ষিকো ধাতু 
গরস্থিকে। দেবদার চ 1 এবা' 
দ্বিপলিকান ভাগান্ ্বব। রণ 
পৃথক্ পৃথক । মণ্ডর দ্বিগুণ" 
চক অঞ্জনসান্মিভ" | মুত্রে 
চাউগুণে পক্তা! তম্মিণ্ৎ প্র 
ক্ষিপেত্তঃ। 'উডুম্রসম ন্ক 

বা বটকা” স্তান যথাগ্িট! উ 
গযজীত তক্রেণ জীর্ণে সাত্যঞ্চ 
ভোজন”! ম্্রবটকা হোতে 
প্রাথদাঃ গাগুরোগিণাণা। জ 
নি জঠর* শোথ মৃরুত্তস্ত' ক 

৭ ৭ স্পা ৮ পপ টিপে পাপা পপ আপা স্পা সপাপািপ্পালী তিশা টা পিপিপপীট পীশপীপস্পিসী শিপ শপ পাস্পিী শশা স্পেস 

হল্য 

ফামযান? অর্শার্সস কামলা 
মেহ* প্লীহান* শমযস্তি চ 11 
তুষণাদিমণ্ুরবটকঃ 1২11 কি- 
রাত তিক্ত"সুরদার দারৰী মস্ত 
গুড কটুকা পটোল*। দুরা- 
লতা গর্পটক*অনিষ* কটুত্রি 
ক বহি ফলত্রিকঞ্চ | ফল, 
বিডজস্য সমাম্শকানি সর্ধৈঃ 
সম" রণ মথাযসশ্চ1 অর্পি 

থুভ্যাৎ ” বাটিক! বিধেষ| | তক্রানু- 
পানা ভিষজ। গ্রযোজ্যা ॥ 

নিহন্তি গাণুঞ্চ হলীমকঞ্চ শো- 
থণ প্রমেহ" গ্রহণীরুজঞ্চ ৷ শ্বা 
সঞ্ধ কাসঞ্চ সরক্তপিত্ত মশা" 
স্যথোরুগ্রহ মামবাত"॥ ব্রণা" 
শ্চ গুল্সান কক বিদ্রধিঞ্ক শিং 
ত্রঞ্চ চ্ঠঞ্চ ততঃ গ্রাযাগাৎ।। 
অফ্টাদশ।ক্গলোহ" ॥ ৩1 যব 
গোধুম শাল্যমৈ রসৈ জাজল 
জৈ হিঁতৈঃ। মদ্গাটকী মন্ু- 
রাদ্যৈ রেষু ভোজন মিষ্যতে | 
যু গাওুরোগ কামল। হলীম- 
কেষ॥৪11 ইতি ভাবপ্রকাশঃ1 

হুলীশা স্ত্রী লাঙ্গলদণ্ডঃ। ইতি 
মৃদ্ধবোধব্যাকরণণ | 

হল্য* ত্রি কর্ষিতক্ষেত্রণ। ইত্য- 
মরঃ] অয পর্্যাযঃ ক্লুউশব্দে 



1১৫১ 
হলীষ  হ্বির্গে 

দ্রষ্টব্যঃ ॥ হলমন্বদ্ধি চ 1 টাকাৰ” নীলকঞ্ঃ॥ হল্লীমক' 
হল্য* ক্লী বৈৰপ্যণ1 ইতি কেচিৎ | দস্ত্যসকার মধ্য মলি 1] 
হল্য। স্ত্রী হলসমৃহঃ। ইত্যমরঃ॥ ; হবঃ পু হোমঃ1 আজ্ঞা! 1! 
হলক" ক্লী রক্তকহ্বার'। হেলা] আন্বান*॥ অধ্ধরঃ। ইত্যমরঃ।! 

ইতি ভাষা। তৎপর্ধ্যাযঃ| রক্ত- | হবঙ্গঃ পু* কাণ্স্যপাত্রে দধিমি- 
সন্ধ্যকণ২। ইত্যমরঃ1 রক্ত-; শ্রিতান্নতক্ষণণ। ইতি কেচিৎ 
সৌগন্ধিক*৩ রেচন। 81 ইতি | হবন* ক্লী হৌমঃ1 ইতি শব্দ- 
জটাধরঃ11 অন্পগন্ধ"৫ সোমা ] রত্বাবলী | 
খ্য*৬ রক্তকৈরব*৭। ইতি; হবনাযুঃ পু* অগ্নিঃ। ইতি শব্দ- 
রভ্বুমালা ॥ 1 রত্ত্রাৰলী |! 

হলন" ত্রি প্রচলাধিত*। ইতি |হবনী স্ত্রী হোমঙ্গগ"। ইতি 
জটাধরঃ1। ব্রিকাগশেষঃ ॥ 

হুজীষ* ক্রী ্্ীণা* সহনর্তন* | হবনীয" ত্রি হোমীদ্ব্য* 1 
ইতি ত্রিকাওশেষ হব্য”। ভধাতে। রনীষপ্রত্যযেন 

হলীষক* ক্লী স্ত্রীামগ্ুলিকানূ-; নিঙগন্ন" |] 
ত্য"! ইতি জটাধরঃ1। মগুলে- হবিঃ ক্রী হবনীযদ্রব্য*। তৎ- 
ন ভূ যমৃত্য, স্ত্রীণা* হলীযকন্ত | গর্য্যাধঃ1 সামায্য*২॥ ঘৃত। 
তৎ। ইতি হেমচন্দ্রঃ] একস্য ইত্যমরঃ॥ জল] ইতি কে- 
পু'সে বহৃতিঃ স্ত্রীভিঃ ক্রীডন*। চিৎ || 
1 তত্বুরাসক্রীডা। যথা । গো ' হবিত্রী স্ত্রী হোহ্জণড"। ইতি 
পীনা" মগ্ডলীনৃত্যাবন্ধে হী হেমচন্দ্রঃ || 

হবিরশনঃ পু” অন্নিঃ। ইতি হ্ম- 
ক্ষণন্ত। পুথু* নুবৃত্ত* মসূণ”  চঞ্জঃ॥ ঘুততোজনে কী ॥ 
বিতন্তিমান্রো্মত” কৌ বিনি_। হবিপন্ধ! স্ত্রী শমী। ইতি রাজ- 
খন্য শঙকুক*। আক্রদ্য পন্ড] | নির্ধস্টঃ।। 
মিতরেতরন্ত হত্তৈ ভমে। হয": ছবির” ক্রী হোমগৃহ*। তৎ- 
খলু রাসগোচী॥ ইতি হরিব'শ | গর্য্যাষঃ॥ হোত্রীয*২। ইতি 

যক*বিদুঃ। ইতি কোথা! ত.| 



১৫২, 
হবিধ্যা হস 

হেমচন্দ্রঃ | 1 ভ মৈক্ষব*। অতৈলপন্ক" মুনযে। 
হবিতস্থঃ পু" গণিকাররীবৃঙ্ষ: |] ইবিষ্যাম* প্রচক্ষতে ॥ অন্রাস্বিশ্ 

ইতিরত্মালা 1!  মিত্যুপাদানাদন্যত্র স্বিশ্নধান্য 
হবিষ্য” ক্লী ঘৃত*। যথা! ঘৃত* । তগুলেন দৌষঃ। হৈমস্তিক মি. 
হবিষ্য মাজাঞ্চহবি রাধার সর্পি, . ত্যতিধায অগস্ত্যস*হিতাষা*। 
সী। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥| হবিষ্যা; | নারিকেলফলঞ্ৈৰ কদলী* ল- 
ম*1 যথা। ভ্রযোদশ্যা" ক্কত- ? বলী স্তথ|। আমু মামলকটগব 
ল্নে। ব্রহ্মচারী মমাহিতঃ || পনমঞ্চ হরীতকী* ॥ ব্রতাস্তর 
নিরামিষ*হ্বিষ্য*বা সরুভূপ্জী-) প্রশস্তঞ্চ হবিষ্য* মন্বতে বৃধাঃ | 
তনান্যথা॥ ইতি শিবরাত্রি । ইতি তিথ্যাদিতত্" || 
ব্রতকথা। | গ্ু।। অন্যন্ট 1 হেম-। হব্য" ক্রী দৈবানম্নণ। ইত্যমরঃ |) 
স্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজঙ্গমা । হবনীষদ্রব্য গু || 
রিকাঃ। চে্র হবিষ্যৎভূঞ্জানাঃ । হব্যপাকঃ পু" চক্ঃ| ইত্যমরঃ॥! 
কাত্যাযন্যচ্চনব্রভ* 1 ইতি র হব্যবাহঃ পু* অগ্রিঃ ৮ ইতি রত্ব- 

শ্রীমস্ভাগবত" |! | মালা ॥। 
হবিষ্য।ঘ* ক্রী ত্রতাদো। তক্ষণী-। হবাৰাহনঃ পু” অন্নিঃ! ইত্য- 

যত্রব্যবিশেষঃ | যথা দ্মৃতিঃ। | মরঃ॥। 
হৈমস্তিক* সিতাস্বিন্ন” ধান্য" । হব্যাশঃ পু" হৃতাশনঃ। ইতি 
মুদ্যা।ভ্িল। যবাও। কলায ক. | শব্দরন্রাবলী | 
্ুনীবা রা বাস্তুক* হিলমোচি- ৷ হব্যাশনঃ পু* অগ্নিঃ॥ ইতি 
ক।॥ যফ়িক। কালশাকঞ্চ মূল ছাঃ হেমচন্দ্রঃ || 
ক” কেমুকেতরৎ । লবণে সৈ-! হস এ হালে? ইতি কবিকল্স- 
ন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পি-। দ্রুমঃ॥ এ অংসীৎ। হাসে। 
বী॥ গযো হনদ্ভৃতসারঞ্চ পন- | হুপূর্থগ্রতীত্যা কগোলস্য বি- 
সাম হরীতকী। তিভ্তিভী জী-। কসিভীকরণ। তত্ৈবাকর্দাকঃ 
রক্চেব নাগরঙ্গক পিপ্রলী 1; 1 হসতি শনৈঃ শুদ্বরুদিতত্বরী । 
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগু ; ইতি গোবর্ধনঃ] বদা তু কপ্য- 
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2১৫৬ 
হস্তম 

৫11 যএকো।বি বিভা ত স্বতঃ শুদ্ধ ূ 
চেতাঃ গ্রবাশহজগ্াপি নান্ব। 
য় শ্রাবে হিতে 

৪ রর নিত্যোগ রবে 

নাম ] য্থ হে 

গুকাশেো র র্ ন ভ্রথে ৭ণপ্রকা* গী- 

করোতি প্রকান্য”! অনেকা ধি- 
যে'য ভধৈকপ্রবে।বঃন নিত্যো-। 
গুনজিখকপে। হহ মাত ৭1. 
বিবন্বজ্ঞভাত যথা কগ মক্ষৎ ৃ 
প্রগৃক্তীতি নাভ 99৮১৯ ন্ 
;ঘথ। ভাত আভাসযত্যক্ষ মেকঃ । 
স নিত্যোপ রা পাহহ মা 
জ। 11৮1 যথ। সূর্য একে। হু ৃ 
নেক শ্চলানু স্বিরাক্প্যনন্থ থি- | 
ভাব্যস্ববপঃ। চলাস্থু প্রভিমানু। 
ধীন্বেক এবণ। স নিভ্যোপলব্ধি- ৃ 
ঘবপোহ মানা | ৯] ঘনচ্ছন্ন 
দৃষ্ি ধরচ্ছন্ন নর্ক যথা নিষ্পভ" | 

মা চাতিমটঃ1 তথা বদ্ধব 
তিষে। হ [দু সনিত্যে।- 

ও শাত্বা। ১০11) 
১১৭০৬ ঘেকণ্সন 

নিবস্তনি যন্নস্পৃশ স্তি। বিষ 
রঃ রা গুদ্ধ মচ্ছম্ববপ"জ নি- 

| 

| 
ত্যোপলব্িত্ববণো হহ মাজ। ]] 

5১] উপ্াধো যখ। ভেদূতা নন্ম 

.. হম্তিক 
দীনা*ভথ। ভেদতা বুদ্ধি ভেদে, 
ঘুতেবু। থা চত্ঞকাণাজলে 
চঞ্চলত্বণ তথা চঞ্চভত্"তবাপীহ 
বিঝে1১২1) ইতি হস্তামলকৎ 
সমাপ্ত" | 

হত্তিক" জ্রী হস্তিমমূহঃ। তৎ" 
পর্বযাবঃ। গজতা ২। ইতি শব্দ- 

রহ্রাবলী 1 
হত্তিকর্ণঃ পু এরও৪1) পলাশ 
ভেদঃ ॥ গণদেবতাভেদঃ1 ইতি 
রা ঠ নাঃ) টু 

স্তকর্ণপলা শদ্য ৭121 হি 

ক পর” বৃষ্যে। মেধাযু বলব- 
দ্বনঃ। ইতি রাজবল্ীভঃ। আগ 
চ। শহরি রবা টা হস্তিকর্ণস্য 

বৈ যূল” গুহীস্ক। চুর যর! ম- 

রোগ বিনির্ব হাটু শলশ্ত* 

শিব! সক্ষীরণ ভিত র্ধ7ৎ 
সপ্তাহেন বৃষথজ। নর শ্রতি- 

ধর" ন্র' অগেন্দ্রগতিবিক্রমণ |] 

পদ্মগৌরপ্রতীকাশৎ যুক্ত” দ- 
শশৃতাযুয।। ৪৮৯8 তৎ 
রুদ্র সতত" দুদ্ধহসতা মধু 
সপ্সিঃ অধ; 2 জন্ধ মাযক্ষর 

ভবে তজ্জগ্থ, যন সার্ঘধ" 
দশবর্যসহনিখ দিম ৭ 

শু 

হি 

সি 



_. ৭১৫৭... 

আ্তিধর* প্রমদদীজনবলভ" 11 ময ত্বন্দোষ শ্রম জষ্ঠ বিষ বৈষ- 
দরর। নিত্য" ভক্ষিতন্ত বজদেহ ] গনাশিত্বঞ্চ । ইতি রাজনির্ধন্টঃ 
কর" শিক॥ ক্লব্গকেশসমাযু | হস্তিকরঞঃ পু মহাকরঞ্জঃ | 
ভ্ত* নর বর্ষমহনখ। তচ্চ ] ইতি রাজনিরধন্টঃ ॥ 
কার্রিকসংুক্ত" নর* নর্বাচ্চ। তস্তিকর্ণঃ পু উরুবুকঃ। পলাশ. 
তক্ষিত*।॥ শতবর্ষ" দিব্যদেহ* ; ভেদঃ1 গণভেদ্] ইতি ম্ষে- 

বলী পলিত ৰর্জিত। জদ্গ" ত্রি দিনী |] * 

ফলযা যুক্ত চ্ষুক্ত্ত করো হত্তিক কঃ পু” কিপশুকভেদ্ঃ ৮ 
তিবৈ॥ অন্ধঃ পশ্যেত্ব র্দ্য | ইতি শব্দরভ্্রাবলী ॥ 
সাজাস্যৈব তু ভক্ষণাৎ! মহ  হস্তিকরদত রলঃ পু* পল্কাশতে 
ষক্দীরগণ্যন্ড* তল্েগঃ ক্লে | ইত্যমরমান। 
শর ৷ খলীটন্য চ বৈ কেশ। হস্তিকক্ষ্যঃ পু" সিশহঃ॥ ব্যাঘঃ 
ভবন্তি বৃষ ভপ্বজ। তৈলঘুক্তেন ৷ ইতি কেচিৎ 
চর্ণেন বলী পলিতবজ্ভিতি | . হস্তিকোনিঃ গু” বদরীভেদহ। 
তদুদর্নমাত্রেণ সর্বরোগৈঃ গ্র-। তৎপর্য/াযঃ। গোপঘোণ্টা ২ 
মৃচ্যতে। সচ্ছাগক্ষীরচূর্ণেন দূ. ঘো্ট। ৩ বদরীচ্ছদ। ৪ ইতি! 
ড় বথাসতোঞ্জনা লত রভুমাল। ]). 
গারুভে ১৯০ অধ্যায়ঃ 1 | হস্তিগিরিং পু কাঞ্চীদেশঃ 

হস্তিকন্দঃ পু" ৯ .. ইতি কেচিৎ ॥ 
) তথ্পর্যযাযঃ ৷ হস্তিপন্রঃ ২. হস্তিযোষ স্বী বৃহদ্যোষ| । 
স্কুলকন্দঃ ৩ অতিকন্দকঃ ৪; বীভোরই ইতি হিন্দীভাষ। ॥ 
বৃহণ্পত্রঃ ৫ অতিগল্রঃ ৬ হস্তি । তথ্গর্বযাবঃ! এভী ২ মহৎ" 
কঃ স্রকণকঃ৮ ত্বগ্দোষারিঃ | পুষ্গা ৩ নগীতিকা9 মাকে: 

৮০ ৭ বু 

|| 
| 

| 

: 
৯ ক্ৃষ্ঠহন্ত। ১০ গিরিবাপী ১১1 শাতকী ৫1 জস্য।গুণাঃ। লিং 

নগাশ্রষঃ ১২ গজকন্দঃ ১৩ "| সারকহ। গিভ্ভাশিল- 
 মাগকন্দঃ ১৪1 অস্য গুণাঃ 11 ন শিত্বঞ্চ। ই্হি মদনবনোদঃ। 

কটুত্ব] উকত্ব'। কফ বাতা- বিযোধাতব তবী স্ত্রী হভিযে যা । 
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হত্তিমঃ পু মনুষ্যঃ1 ইতি কে- 
(চৎ)) করিন।শকে তরি) 

হস্টিচারিণী আর মহাকরঞ্জঃ | 
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ 1) 

স্তিদন্ত ক্লী মুলকণ। ইতি 
রাজনির্ধনট 21 * 
ভিদন্তঃ পু" দুলকণ। ইতি 

শবরদ্বাবতী ! দ্রবারক্ষার্থভ 
ভিশ্বকলকঃ 1 গজব্শনশ্চ 1 

রী মুলক" ইতি 
শবনাল।।। 
2 ০ হত্তিদভবতা! তরী এরর ৮ইতি 

[জানি না্নির্বন্ট 0 
হান্তদ্রষমঃ ভ্রি গজপরিমাণণ। 

হ্তশবাৎ্ দ্বষসচ প্রত্যযেন 
নিষ্ঘমঃ। ইতি দিদ্ধাস্তকৌ, 
মুদী 1! 
স্তনথঃ পু" পুর্থারি যঙ কুট, 
ত৭1 ইতভ্যনরঃ ৮ দ্বারোপরি | 
র্গার্থ, যঙ্কুট” ঘৃস্তিকারাশি 
স্তদ্দি ন্ হস্তিনখে। দন্দম। ইতি 
খ্যাতঃ 

4১৮০ 

চর 

শত 

ননিয়েমতখাতোদ্কুভঘৃঙ্কুটো 
হস্তভিনখ ইত্যন্যোপি। দৃর্খপু 
রদ্বারমীপে ুদ্ধার্থ* যদ্ধহি 

9১৫৮ 
হস্তিনী 

কুট” ত্র স্থত্বা বিপক্ষেযু কা 
ওদিক” ক্ষিগ্যতে তত্র হস্তি- 
নখে। বুরুজ ইতি খ্যাত ইত্য- 
গরে! হস্তিনখইব হস্তিনখঃ | 
ইতি তুণ্রাকাষা” ভরতঃ ॥ 

হভিন্পুর* ব্রী হস্তিনাপুরণ। 
ইতি হেমচন্দ্রঃ1॥] 

হত্তনাপুর* ক্লী উক্্রব্শীযহ- 

ৰ 
ৰ 

| 
| 

ূ 

। দুর্গার বরণার্থ ক্র | হস্তিনী শু 

রতট মন্তঃস্] গানযুক্ত* মৃ! 

ভতিনামকরাজনির্শিতনগর* ॥ 
পরিক্ষিৎ্গড ইতি দিল্লী ইতি চ 
খাতণ। তথ্পর্যযাষঃ | নাগা; 
হবঃ২ হুত্িনপুর"ত হাস্তিন, 
৪ গাহয” ৫ গতা।হ্ব* ৬ গন 

জমাজামণ ৭1 ইতি শব্দরত্বা- 

বলী॥ ভ.জ্তনীপূরণ ৮ ইতি 
হেমচন্ঃ1। শভানীকা [দপ্যশ্ব 

মেধবত্তে। ভবিতা ? তন্ম দপ্য- 
ধিশীমক-তষও। অধিসী বক্ষ 
তরিচক্ষঃ | ষে। গঙ্গ পহাতে হ- 

স্তিনাপুয়ে কৌশাহ্বাণ নিব 
স্যতি। ইভিবিজ্ঞপুরাণে ৪ অপ 
শে ২১ অধ্যায়ঃ) 1 

গজপন্দরী। 
ইতি ভাষা ৷ তগ্পর্য্যাযঃ 
রেখ ২ করেণুঃ ৩ রেণুক নি 

করেণুকা ৫ ধেন্কা ৬ বা [সিত। 

৭ বাস।৮ করিনী৯ বিশা১০! 



হস্তিনী 
ইতি খন্দরদ্লাবলী॥| কটস্তরা ! 
১৯ পুক্ধরিনী ১২ কচা ১৩ বস। | 
১৪ গণিকা১৫ গজধযোধিত ১৬ 
1 ইতি জটাধরঃ1 ই্ী ১৭ প. 
ঘিনী১৮ মাতঙ্গী ১৯1 অস্যা : 
দশ্ধপ্ুণাঃ। মধ্রত্বণ | বৃষ্যত্ব। 
গুরুত্ব] কঘ রি লিগ্বত্বণ! 

1. 

ক্ৈর্যাকরত্বণ। শী তত্ব! চন্য্য- 

ত্ব।” বলবর্ধানত্বপ্চ | তদ্দধি- 
গুগাঃ ॥ কষাযত্বণ। লঘৃত্বগ 1 
উষঃ্ব* 1 পভ শুলশমনত্ব" । 
ুচিপ্রদ্ত্বৎ। দী]প্বদন্বণা বলা- 
সগদন। [শিত্বগ। ারধ্যবদ্ধনণ। 

উত্তমবলগ্রদত্বঞ্চ 1! তন্নবনীত 

গুণাঃ। কযাযত্ত্ণ! শশীতলত্ব"। 
লঘন্ব"। তিত্তত্ব*। । বিউন্তিজস্ত। 
পিন্ত কফ ভ্রুদিনাশিত্ঞ্চ |! ভ. | 
দত গুণাও। কফ গ্্তি বিষ ত্রমি. 
নাশিত্ব । কযাযত্বণ। বিষ্টান্তিত্ব, 
| ভিভ্ত-ত্ব"। অগ্নিকরত্বঞ্চ। ইতি 

ইত রাজনির্ঘপ্টঃ 0 &৫ 1] 
রিধস্্ীমধ্যে আ্ীবিশেষঃ ৮ তল 
ক্ষণ যথা! সুলাধর। শট ত 

স্বতাগ। স্কলাজু লী স্ুলঙগট জু 
শীলা) কানোতসুবা গাঢর-। 
তিপ্রিষ] চনিত্বখর্বা। খ 

স্তিনী স্যাৎ। ইভি রিম রা? 

র 
ূ 
| 
ূ 
]. 

॥ 
রি 
11 

1 

০ 2 ৮০০ এ পল পপ ৮ পো শ টিশিশিশিস্পীশীশিস্সি শি শি পিপিপি তে তি 

রী এ ৮৮৯ টির লে 

5১৫৯ 
হস্তিম্ 

1 হউবিলাসিনী ! ইতি শব্দ- 
চন্দ্িকা 1 

হস্তিনীপুর" ক্লী হস্তিনাপুর” ॥ 
ইতি ছ্েমেচন্দ্রঃ || | 

(হুস্তিপঃ পু * হত্তযারোহঃ1। ইতি 

শবকম' লা 11 রী 

হস্তিপকঃ পু” গজারোহঃ ॥ 

মানত ইতি ভাষা ৷ ত্পর্য্যাধঃ 
1 ৮58 ২. ঈ রোহঃ ৩ 

নিষ।দী 81 ইত্তমরঃ1) আদেটী 
গালকোৌ রে পোডারাডির 
কেচিত 1 ইতি ভর্রতঃ 1] 

হস্তিগজ্রঃ পু” হুস্তি কন্দঃ। ইতি 
র'জনির্মন্টঃ ] 

হস্তিপর্ণিক শ্রী রাজকোশাত- 
কী।ইতিরাজনির্ঘন্টঃ 1 

হস্তিপণ স্ত্রী মেরা লত]11 ইতি 
সা ॥ কর্টি। ইতি রাজ- 
নির্ঘ পট 2 

হত্তিষদঃ বরিগতুম্পরভতমদ- 

নু 

গত বাশ তু জল”? ভৎ্পর্হাযঃ। এাজমদঃ 

২ লন্তাদান” ও মদঃ ৪ জন্তিমনঃ 

৫ দক্তিমদূঃ ৬ দান"৭ দিপমদ্ঃ 
৮) অজঙ্য গুণাঃ! দিদ্বাত্ব 1 

তি উদ কেশ্াহ্ব। অপস্মার 
বিষ জষ্ট কগুতি ব্রণ দক্রু বিসর্প- 
নাশিহঞ্চ । ইতি রাজনির্ষন্টঃ | 



2১৩৬০ 
হত্তিশ্যা 

হন্তিমলঃ পু" গণেশ] শঙ্খ । 
নাগও 1 এরাবভঃ | ইতি 

মেদিনী | । হত 
হস্তিরোহথকঃ পু" মহাকরঞ্জঃ।। 
ইতি রাজ নির্ঘণ্ট || ৰা 

হস্তিলৌধকঃ পু" লোধৃঃ। ইতি 
রাজনির্ধপ্টঃ ॥ | 

হস্তিবাহঃ পু তন্কুশঃ। ৷ ইতি ৰ 

শবরদ্্রীবলী গজবাহকম্চ॥ ূ 

হস্তিবিষাণী স্ত্রী কদলী। ইতি ৰ 
রাজনির্ধন্টঃ | ৰ 

হস্তিশীলা স্ত্রী গজগৃহ” £ফীল-। 
খান। ইতি পারস্য তাষা। তৎ-। 
পর্ধ্যাযঃ। চতুর ২। ইতি হেম। 

চন্দ্রঃ |] | 
হস্তিশুও )ভ্্রী ্ ুগবিশেষ?। হা 1 
হস্তিশুওী ি তিশুড়া ইতি ভাষা), 

তগুগর্যযাযঃ1 হস্তিনী ২ ভুরু ! 
নী ৩ জলেচ্ছযা ৪. ইতি শব্দ-। 
চন্দ্িকা॥ নাগশুভী৫ গুণী ৬. 
ধূনরপল্রিকা ৭) অস্যা। গুণাঃ ১ 
কটুত্ব। উক্ণত্ব। সম্িপাতভ্বর- | 

নাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ |. 

করিকরে পু] 
হস্তিশ্যামাকঃ পু” শস্যবিশেষঃ | | 

হাতিযা শানা ইতি ভাষা। অস্য 
€ণা2 | যাতুশোধণত্বত। (পণ্ত ৃ 

| 

শ্লেঘনাবি ক বাষুবদ্ধীনত্ব ) 
উর, ইত রাজবল্লভঃ | 
মিড সু জি 21 

যথ।) বৃহ দত্রপ্য স্ুহোত্রঃ 
পু্ঃ ভুহোত্র সতী য ইদ” হ 
স্তিনাপুর" ির্মাপযামাস | 
ইতি বিষ্ঞপুরাখে ৪ অ'শে ১৮ 
অধ্যাষঃ॥ অপিচ। সুহোত্র- 
স্যাগি দাষাদে হন্ীনাম ব- 
ভুবহ। তেনেদ" নির্মিত পূর্ব" 
পুরৈব হস্তিনাপর। হস্তিন- 
শ্চৈব দাষাদা স্রষঃ পরষধার্মি- 
কাঃ1 অজমীচে। দ্বিমীঢন্চ পু. 
কুমীঢ সতখৈব চ 1! ইতি হরিব" 
শে পিতৃকল্পে ২ অব্যাষঃ 1াঞ্চা] 
অজমোদা। ইতিরাক্তনির্ধন্টঃ।। 
বৃহৎ্প গুবিশেষঃ। তী ইতি 

তায! তশ্পর্যাবঃ1 দন্তী ২ 
দত্তাবলঃ ৩ থিরদঃ ৪ অনে- 
কপঃ ৫ দ্বিপঃ ৬ মতজজ্জঃ ৭ 
গজঃ ৮ নাগঃ৯ ঈগঞ্জরঃ ১০ বা- 
রণঃ ১১ করী ১৩ ইভঃ ১৩ স্ত- 

যেরমঃ ১৪ রা ১৫ ৮৮৯ 

১৮ রা ১৯ প্র, ত- 

লকন্কঃ ২১ মহামৃগঃ ২২ স্তর নঃ 

২৩ শুর্পকর্ণ ২৪ সিদ্ধুরঃ ২৫ 



হস্তী 
সামজঃ ২৬ কটা ২৭ অন্তঃঙ্গে 

দঃ২৮ দীর্ঘনারুঃ ২৭ রিল 

মজিহ্ট ৩০ করটী ৩১ গিগু- 

পাদ ৩২ মহামন ৩৩ গ্টে 

কী ৩৪ কটবকী ৩৫ ঈ্ভী ৩. ৩৬ | 

নির্ঝরঃ ৩৭! ইতি শব্দরন্রাবল 
॥ পিন্দুরতিলকঃ ৩৮ রর 

৩৯ শৃক্তারী ৪০ করেণ্? ৪১ কর্ণি 

কী৪২ লিঙ্গী৪৩ সাদযোনিঃ ৪৪. 
৪৫. 

৪৭ 
। ইতি জটাধরঃ1! রাজীবঃ 
জলকাজ্জঃ ৪৬ লতালকঃ 
পেচিল2 ৪৮1 ইতি ত্রিকাগুশেষঃ 

॥ দ্বিরদনঃ৪৯ করভী ৫* বিষা- 

নী৫১ রূদনী৫২ মহ!বলঃ ৪৩. 
ভদ্রঃ৫৪ দ্রমারিঃ৫৫₹ যফ্টিহা- 
ষনঃ ৫৬1 ইতি রানির্বন্টহাঞ] 

তদ্রে।ম. 
ক্র মূগে। মিশ্র শ্চতমে।গজজা- 
সচ চতুজাতি ধা! 

তযঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ৮) ত 
দ্বারা ভূমণগ৭1ঃ1 বাতকোপন 

ত্ব”। অঙ্গন্থৈ্্য বলাগ্িকগিত্ব্চ | 

ইতি রাজবলভঃ 1 %% 0 কাথু 
কোন্মভগজারোহণদোষো বথা 

; নারোহেও ক।মুকোস্মভতথজ' 

রাজ। কদাচন। আরুহা কাশু 

 কণভন্ত পরত্রেহ বিঘাদতি ইতি : 

কালকাপুর [খে ৮৯ অধ্যাষয এ 

০৮ ৯ সি সহ এ ্ রেল 

পপ স্পা 72 272722 শশী শশীশাশশীাটি টি শি শািাাাাািীসাশীস্ীীশিশীীসিী 7 শি ২2 টা 

কপি স্প্পীশ” শাাশোপিসীশ সপীিস্পিপাপিসাপপাসস্পপাপা্পাপপশসপপাসপাশা চিল ্ 

| 
| 
ূ 
| 
ৃ 

পা শপ্পীাস্পিশী শি পতি পিপি ৮ ৮ পশীপেেস্পোপপ্পীপীলশিপিসীশিশিশাি পি 

। 

১৬১ 
হস 

)1%11 অথ গজাযূর্বেনঃ। থজা- 
চু মাখ্যাম্যে উক্তাঃ কল। 

গজেহিতাও। গজে চতুপ্ণা মা 
ত্র তাভি গঁজরুগার্দনত]) গজো- 
পনর্গ ব্যাধীনা” শমুন” শান্তি- 
কম্ম চ। গুজবিস্ব। সুরান্ বিপ্রান 
ব্রাহ্মণে কগিলা* দদেৎ্। দস্তি 

দন্তদ্ধযে মাল। নিবরীযাদূপো- 
ফিতঃ। মন্ত্র“ নন্্িতা বৈদেয। বচা। 
পিদ্ধার্থকাষলে | স্র্ধ্যাদ্যাও শি- 
বদূর্ণ। শ্রী বিষ্ুনা রক্ষসাহ্রণঃ) ব- 
লি” দদ্যাচ্চ ভুতেভ্যঃ আপযেচ্চ 
চতর্ঘ টেঃ।। ভোজন” মন্ত্রিত" দ- 
দ্যা ভন্মনোদ্বুনষেদগজণ। 
তীরক্ষ। গুভা মব্যা বারুণী রক্ষ 
সা" সদ।1। ত্রিকল। গঞ্চকোলে চ 

১০ গু. 
ভূচাচ শিম্ব বাসক কি”্কাঃ। 
গজরোদ বিনাশার প্রেত ক 

হ্কঃ কষাষকঃ। আন্বখে চার 
শ্বান। মুক্ত স'ক্ষেগশার়ত ও. 
ইতি গন্ডি ২০৭ অবধাবহ 

গজে বর্শনীযানি যথ।। থজে ম- 
হজযো।থত্ব ৭ মি এটা এ! 

অ1 রিবা বিভেদ জহ্যমক্তা ম- 
ল[দযঃ) হত কবিকস্ | 

স্তবৃকে ঈঙ্গ; সুদ, |) তচ্ছ্ নান 

ভি 



১৬৪. 
হস্ভী 

বিস্তীর্দকর্ণ। ভনরোম গর্ডাই 1 
তে নার্থভৌনাভিজনপ্রস্তত। কি 

শুদ্ধমুক্তাঃ প্রভবন্তি চৈযু 0৭1. 
যে দীর্বশুও।ঃ সুবিভক্তদেহা ম- | 
হাজবাঃ ক্রোধপরীতকাশ্চ। বি- 
স্তব্বকর্ণ। স্তনৃপুচ্ছদত্তাঃ। সদ. 
শন। শ্চৈব বশাপ্রিষাশ্চ। প্র-। 

বৃদ্ধনও। স্তনূলোমধুক্তাঃ তে স্ত- 
প্রতীকগ্রবরপ্রস্ততাঃ। মহা প্র 
মাণামিভমেক্তিকানি ভব্তি 

এ শশী শশা শশী) এীপিস্পপপা শা শাশিপীপিসিশোীশীত 72 এ গাদ কাপ্যঃ ৮) ]। 

জাতি সমুত্গমে। গজ? গ্দ্ 

ইতি তু স্মৃতঃ] লক্ষগঞ্চ যথা প্রো 
ক্রু” গুদ্ধৈত্ দু দৃশ্যতে ॥ গুদ 
দ্বিজাতিসম্তৃত শললক্ষণ সমদ্বিতঃ 
| জারজে। নাম বিখ্যাতে। ষথা- 

স্ব" বলবীর্ধ্যবান॥ দ্বিজ।তিদ্বষ 
জাতে যঃস শুর ইত কথ্যতে। 

দ্বিজাতি জারজোতপন্ন উদ্দাস্ত 
ইতি কথ্যতে ॥ এব" স"যোগভে 
দেনগজজাতি রূনেকধ1। তাণ্যে। 
জানাতি তন্ন স রাজ্ঞঃ পাত্র! 
মর্হতি।। || ত্রহ্মাদি জাতিতে 
দেন তেষা” ভেদ শ্চতুর্বিধঃ বি 
শ।লাআঃ পবিত্রাশ্চ ত্রাহ্মণাঃ স্ব 
ক্মভোজিনঃ1॥ শুরা বিশালা ব 
হ্বাশাঃক্রুদ্ধঃ ক্ষাত্রয জীতধঃ)! 

সপ শপীশী শশা স্পা শািপ্ীশাশীীশী টি শাীকীশীশীশ শশী শশা শশীশশী্ী শী শেপ শশী শিপ শী পপ পপ্প শী শশী শশা ীশশিশিশাশপিশী শী স্পা 02 

টি 

হত্তী 
পু) অথ গুণাঃ। যথা রক্ত যথ। 

খজে। যথা দ্রী সগ্তযো যথ। 1 
 পরীক্ষান্তে গুণৈ রেব" গজান। ম. 
পি নির্থযঃ|। রদ্যো ভীমো জো 

 হধীরো বীরঃ শুরে। ২স্টমজগলঃ 
| সুনন্দঃ নর্বতোভদ্রঃ স্তিরো গ- 

স্তীরবেদ্যপি ॥ বরারোহ ইতি 
প্রোক্তা গজ দ্বাদশ সভভমাঃ ॥ 
গন ]। তদ্ষথাহ ভোজঃ। বিভক্ত? 
ব্যবঃ পুক্টঃ জুদত্তঃ সুমহানপি। 
তেজব্বী রম্য ইত্যুক্তো গজঃ স- 
স্পত্তিবর্ধকঃ ॥ ১॥। অস্কুশাদ 
প্রহারেএ যস্য ভীতি নজাযতে! 
স ভীমোষ* গজঃ শুদ্ধে। রাজ £ 
সর্বার্থনাধনঃ1)২। শুওাগ্রৎ, 
পুচ্ছপর্য)স্ত* রেখ। য্যেব দৃশ্য- 
তে। ধরজঃ শুদ্ধে। গজে। নাম সা- 
মাজ্য পরাণদাযক£॥। ৩ ॥ সমৌ 
ত্তে খরাক ঢারৌ আবত্তো তত্র 
চোস্ক যৌ। অধীরোধষ" গজে! 

নায়। রাজ্ঞ"বিপ্র বিনাশনঃ 118 
1 আবর্ভঃ পৃষ্ঠতে। যপ্য স্বনাভি 
মভিবিন্দতি। পৃ্টাজে। বলবান্ 
বীরে। রাজ্ঞ। মভিমতপ্রাদঃ 0৫1] 
মহাপ্রমাণঃ পুষ্টাঃ সুদন্ত শ্চা- 
রূগওকঃ। ভক্ষণে ভক্ষণে শ্রাস্তঃ 
শুরো লক্মীবিবর্ধনঃ।৬॥ দিতে 



হ্স্তী 
দত্তো৷ সিতঃ গুচ্ছ মিত! বেখ। ৰ 

ৰ মি | 
ধর্যা্গৈ বিজ্ঞেষঃ মো হফমন্লঃ | 
সিত। নখাঃ। রক্তদস্ত/ক্ষি বী 

]| অয গজেন্দ্রো যস্যাস্তে তদ্য 
স্যাৎ সকল। মহী! নারিফটানী- 
তষ স্তর ত্রান্তেষ" গজেশ্বরঃ 
|! আষোজনশত* যাবদনর্থ* জ- 
রুতে ক্ষযণ। নাল্পপুণ্যে রষৎ প্রা- 
পে মনুজেক্ৈঃ কলৌ যুগে 0. 
৮1 শুতোৌ দন্ত শুভঃ শুও2 | 
শুভৌ জস্তৌ শুভ স্তনূঃ । গণ্ড 
যে। গগুষে। মধ্যে আবর্তঃ শু 

সাপ স্পা পিস্পিসাপাপা স্পা িিপিস্পাীশিশীস্সি 

হী টিপা পিসী শীট শিীা শম্পা িশীটি তি শি ৩১2 

ভলক্ষণ ॥ শশ্বন্মদ র্ঘত পরি- ূ 
পুত গণ্ডদেশ! ভীক্ষাঞ্কুশেন বি-; 
নিবারযিতৃ" ন শক্যাঃ ! ভ্ঞাতি-! 
দ্বিষো নবপযোদরবাগভীরাঃ 
পৃথীভুজা* সকলসৌখ্যকর! ভ. 
ব্ত1/ঞ% 1 অথ দোষাঃ। দীনঃ 
ক্ষীণোথ বিষমো। বিকূপো। ৰিক- 
লঃ খরং। বিমদে! গ্াপকঃ কী. 
কে। ধূষে। জটিল ইত্যপি। অ. 
জিনী মগ্লী শ্রিত্রী হতাবর্তে। ৷ 
মহাভষঃ। রাষ্ুহা মৃষলী ভা 
লী নিঃসত্ব ইতি বি্শতিঃ || ম- 
হাদোষাঃ সমাখ্যাতা গ্জানা' 
তোজভূভূজ11 তদ্ঘথ|। অভি- 
ক্ষ'ণতরঃ ক্ষীণ তনুদক্তোতিনি: 

॥ 

ণ 
! 
। 

৫ 

। 

| 

৯ 

স্পা শি শশী 

॥ 

2১৬৪ 
হস্তী ' 

ৃভঃ] দীনাখ্যঃ আরুতে দীন” 
ভূভৃজ* নান্ব সম্শষঃ ১] খর্ব" 
শু মহাপুচ্ছে। নিশ্বাসো। বে- 
গবর্ঞিতঃ। ক্ষীণো হষ" জরুতে 
ক্ষীণ" স্বামিন" ধনসম্পদ্ 0২1. 
ন্ৃস্তে দন্তে ₹ক্ষে কর্ণে চ বৈষম্যৎ 
পার্খযো স্তথা। যস্যাষ* বিষ- 
মো! নাগে। নাগবৎ জরুতে ক্ষষ 
| ৩ 7) আস্কন্ধাত্ত শিরংক্ষীণ, 
পশ্চবভভাগস্য পুক্টভ। ॥ বিৰূপ 
ইতি নাগে। হয” জরুতে ভূ ধ- 
ন্ক্ষফ*]। ৪11 নানাভোগৈ রপি- 
কতৈ ধস্য নো জাতে মদঃ। 
যুদ্ধায নোপক্রমতে বিকল” ত* 
বিবজ্ঞযেণ্ 1৫1 খরত। সহজ 
যস্য শরীরে হস্তীতি লক্ষ্যতে | 
তনুদত্ত করে। হস্তী খরও জলাৰ- 
নাশনঃ 1৬1 নজাযতে মদো। 
যস্য স্বকালে জাবতে হথ বা? 
বিকপো। বিবশে। বাপি বিমদ* 
দূরত স্তযজে।1৭11 লঘুপ্রমাণঃ 
ক্সীণাজ স্তন শু শিরোদরঃ । 
অশ্রান্ত' শ্বসিতি ব্যগ্রঃ পতেদ্বৈ 
নেত্রযে। ম্বল" |! ত্রিকে পুচ্ছা- 
গ্রতো বাগি আবর্তে মগ্ুলোথ 
বা) বহিঃ প্রঙ্গরূতে লিঙ্গ" সর্- 
থ! গতচেষ্টবশ্ ভূভূজা ন হি 



৭১৬২৬ 

বীক্ষ্যে। হয" মাগকাখ্যো গজা 
ধমঃ। যদীচ্ছেচ্ছা শ্বতী* ভূতি' 
শরীরারোগ্য মেব 10৮0 শ 
গদেশৌ যস্য ভগ স্কন্ধদেশে। 
হতিণম্হক্ক?) কাকো হযণ্জরু- 
তে মৃত্যু ্বামিনে। নার র্ সং নর র 

৯1 বিষম শগ্থগৌ দন্ত 
যঙ্য ৭ বিরোধিনৌ। ভিদ্যে- 
তে বু! বিদীর্যেভাৎ স্বঘণ শূন্য 
সতরাবভৌ | 
নাগ” ধ [বনাম গিজা।ধযও 1১০ 111 

ম্ধাদাঃ কর্কশ বন জট | 
চি 

শাপলা সি তে ্ ্ ণ্ নবহনঃ ; বশ্যাধ? 

নাগঃ 
হান বা গাজদেশে বা লগা চ 

ন্নেহহজক্ফাতে ) অজিনীনাম । 
নাগে। হয” জরুতে ভু ধনক্ষষণ | 

| মৈনৎ ্পৃশেনসবীক্ষেত যী 
চ্ছেদাত্বানঃ ক্রি, 1১২1 মণ্ড 

নানি প্রদৃশ্ান্তে এক" দ্বেবা বহ 
নেবকা?। বিৰূপাণ্যুদ্গতানীৰ মূ 
ওলী লনাশনঃ 1১৩1 ভানি। 

শ্বেতানি যস্্য স্যঃ শিত্রী ধন 
নাশনঃ 15৪10. জদধে নস 
চৈব ত্রিকে পুচ্ছসা মূলতঃ ' 
দেমেছে গদ্ে ঠৈব আবর্ডেন ! 
হজ" | যোগিন" হুর । 

জবমতে ব্য 'ধিত র 

ভালো! ৃ 

জলতে ধন কষ 11557 | 

। গাভঃগদে যদি] 
ক 

 খুঁক্তে রুষ্ট 

হী 
ভূগণ প্রবাসিন মুগদ্রুত* 1৮৫ ॥ 
গচ্ছতো যদ্য গুাভ্যা* ভবে 
সণ্র্যণ* মূ মহঃ 1 আপ সর্ধগুণৈ 
যুক্ত ভ্যাজাশ্চ স মহাভষঃ 1 
রাক্টু খন” উল” সৈন্য" মৈত্রৎ 
দারান তথা! প্রাঃ) ক্ষগযত্য- 

গুভো! নাগে। দুক্টমাত্রে। ন ষ” 
শঘঃ। তত্রাপমিষতে লোক স্তত্ 

। বজুভষ* ভবে ॥ ব্যাধি বহি 
ভষ স্বাত্র য্াস্তে স মহাভযঃ 
১৬]। তৃপৎ ক মস্ত পা 

দৈক" মোন গচ্ছতি পুষ্ঠেদ- 
র নমাবুতা ব্রেখা রক্তমম। যদি 
॥ ন্যস্ত গ্রিমগরন্থানে পশ্চাণ, 

অপি মর্ঘগুণৈ 
যয" গঙ্জাধমহ 1 

 ব্রাহ্টাদপাক্রথতে হয" ভ্ভজ। 
শ্রিষ নিচ্ছতা॥ রাষী -স্ত রক্ষি- 
তো মোহাৎ জরুতে রাষটসপ্ষ- 
য। ১৭1! পাদ। শ্চ'ত্যন্তবিষম। 
দস্্ৌ। চান্যোন্যবৈষমৌ 1 প- 
গ্রে দৃশ্যতে ভগ্ন একে বাস্টো 
ঘযোথ কা। দন্তৌ ব। চলতে। 
যপ্য কিমু বা ন প্ররোহতঃ 

ট্ 

 জস্তো বা বিষে ষ্স্য লী 
সগ্রজাধমঃ! রাকউ দুর্গ বলামা- 
তা কষযদ্বন্” গরিভ্যজেঞ্ 1১৮ ৮ 



চর্দখগ্ড ইবাজ তি ভাঁলে যম্যা । 
তিকর্থশঃ। ভালী অ জরুভে। 
ন্গো তর্ভঃ ঈগল ধনক্ষঘণ |] ৯ ূ 

॥ পুফটো। বিশালঃ সদন্তঃ সৎ! 
কারোপি শুভোপি সন? নরণে 
সাহসো যস্য সনিঃসত্ে। গজা- ূ 

ধম: ॥ সর্বেষা*গজদৌ যাণা মুক্ত 
এব মহানযৎ। যে নৈকেন গুণাঃ। 
সর্বে তৃণাযস্তে সুনিশ্চিত” ] ২০ 
॥ পালকাগ্যন্ত ৷ ক্ষীণদন্তাঙ্গ: 
ওগুত্ব বিষমত্ব' রদাদিষ। শি. 
রংস্গীণ মধঃপুফি রেতে দোষ, 
জে মতাঃ |] গাগা ্। যে] 

রাঙারা স্তনূরদ। স্তনুগ্গড শুপ্তাঃ 
ক্ষীণ সপন বপুষে। গুরু দীর্ঘ ৃ 

রঃ | বশ্যাদিভিঃ খলু গুটৈ | ক্ষ 
হিতে হিতাষ তে ভূভুজ ম-। 

ভমত। নহিবীক্ষণীযাঃ 1 যো! 
ন স্বেন্মদজল* তনুমূদ্ধভাগে। । 
নী নুপগতে। বহুভোজ- ৃ 
নে হব, 

1. 

নেহপি। নেচ্ছত্যসাবুপগতান- 
প্রামিহন্ত” তূমীভূজা ন হিগ-। 
জে। হয মবেক্ষণীযঃ॥ দোবৈ: 
দুষ্টান গজানাজা। ন বীক্ষেত ক. 
দচন! ন্যসেছ। পররাষ্ট্যে ন- 
গরাণ্ড ক্রিষতে বহিঃ।) দদ্যাৎ | 
দ্বিজেভ্যঃ শুদ্ধেভ্যে। গণকাযাথ। 

ইস্ত্যধ্য 

বা নৃপঃ] দুর! যদ্দি গজান 
ষ্টান্ দদয চ্ুঙ্গীশত" দ্বিজে 

পুরণ ঃ নীরাজযেদবাপি আত্মা- 
নাথ বা জুত"। দেবস্ুতক্তন 
জুযাদযৃতম্বাতিত্পরঃ।॥ তি- 
লন ব। জহ্ুযাদগ্রৌ৷ ততপ্রতী- 
কারহেতবে। ত্রঙ্গাদি জাতি- 
ভেদেন জাতি রুক্ত। চতূর্িধা 
|! চতুর্বিধান* ভূপানা” বাহ- 
নে তে শুভপ্রদাঃ। যে দোষ! 
দোষবন্ত্ানা* তএব স্যুঃ স্বজ।- 
ভিতঃ 1 বে ব্যাধষে। নরাণ্! 
স্য ত্তে গজান] মগ স্মৃতাঃ 
চিকিৎসাপি তথা তেঘা* মাত্র 
চৈব গরীযী ॥ ইতি গজপরী- 
ক্ষা। ইতি ভোজরাজরুতযুক্তি- 

বন্গতরুঃ || 
হস্তে ব্য পানৌ! বথা। হস্তে 

করোতি ॥ ইতি মুগ্ধবোধব্যা- 
করণণ | 

হস্তেকরণ” ক্রী গাণিও্হণৎ। বি- 

বাহঃ। ইতি কেচিও 
হস্তযঃ তরি হতেন দত্তঃ 1 হস্তেন 

কতঃ 1 ভন্তশব্ষাণ্ য প্রত্য- 

ষেন নিষ্পন্নঃ। ইতি সিদ্ধান্ত- 
কৌমদী || 

হত্ত্যধ্যক্ষঃ পু” গজাধ্যক্ষঃ ? 
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তললক্ষণ হথা। হত্তিশিক্ষ। বি || 1 অকর্ধক শ্চ যণ। বথা। স্বার্থ 
ধানজ্ে। বন্যজাতিবিশারদঃ |! দ্বীনঃ। এব" জহাতি অপৈতি 
ক্লেশক্ষম স্তথা রাজ্ঞে। গজা-! স্বার্থে। যস্যা তি জহহস্থার্থ 
ধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে।॥ ইতি মা ূ বৃভিঃ। ইতিচ্গদাসঃ 
ম্যে১৮৯ অধ্যাযঃ || । হ। ওলি গতৌ। ইতি কৰি- | 

হ্যামূ্বেদঃ পু* গজাবূর্েদঃ |! বল্জ্রমঃ. ও হানঃ। ও লি 
হস্তি চিকিৎসা শাস্ত্র" | তথ্প্র; 1 জিহীতে। ইতিদুর্গাদাসঃ | 
মাণ* হত্তিশবে দ্রব্য]. 1 হা ব্য বিষাদঃ1। শোকঃ)। আর্তিঃ 

হত্ত্যারোহঃ পু" হস্তিপকঃ। ই: 1 ইত্যমরঃ সৎমা! ইতি 
ত্যমরঃ।| তল্লক্ষণণ যথা! এতৈ | মেদিনী ॥ মি 
রেব গুণৈরুক্তঃস্বামনম্চ বিশে; হাছরঃ পু* স্বনামখ্যাতজলজন্তঃ 
শতঃ। গজারোহো নরেন্দ্র ৰ । ইতি শব্চন্দ্রিক1 |) তৎপর্য্যা 
সর্বকর্মণি শগ্যতে | এতৈ হাঁ ষঃ অবহারকশবে দ্র$ব্যঃ 1 
স্তাধ্যক্ষগুণৈঃ। ইডি বাথবযে হাটক* কী ম্বর্ণ'॥ ধুস্তরঃ। 
১৮৯ অধ্যাযঃ 11 র ইত্যমরঃ1 র্নি্দিতে ভি ) 

হসুঃ রি মূ্খঠ। ইত্ুণাদিকোষঃ|] | হাটকমযণ ত্র সবর্ণময*' হাটক' 
হহল* ব্লী হালাহল"। ইতি ] শব্দাৎ মষট প্রত্য (নিঙ্গন্ন* 

শব্দচন্দ্রিকা হাটকেশ্বরঃ পু* গোদাবরীতীর- 
হহাঃ পু* হাহানামগন্ধরঃ। ইতি | স্থশিবঃ! যখ।।; এতন্মিনস্তরে 
শবমালা |] প্রাপ্তাঃ সর্ব এবর্ষি পার্থিবাঃ ৷ 

| 

হা ওলি ত্যাগে। ইতি কৰি- 1 দরষটৃ* ব্রৈলোক্যভর্ভার* ্রযন্- 
কক্পক্রমঃ।| ওহাক ত্যাগে ইতি ক” হাটকেশ্বর*॥ ততঃ কপি. 
প্রমিদ্ধোষ*। ষত্র হাক ইতি গ্র- | বরঃ প্রাপ্তে। ঘৃতাচ্য। সহ স্ুন্ব- 
হণ তত্রাস্যৈব। তেন দ্ামাগৈ। রি।ম্নাত্বা | গোদাবরীতীর্ঘে দিং 
হাক ইত্যাদি সুত্রেণাস্য হীয-। দৃক্ষুহাটকেশ্বর"।॥ ইতি বাম. 
তে ইত্যাদি! অন্যন্য হাযতে ৃ নে ৬২ অধ্যায়ঃ ॥ 
ইত্যাদি । ও হীনঃ। লিজহাতি হাতব্য* তরি ত্যক্তব্য*। যথা । 
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বৌমুদ্যা মুখ দিতি] প্রদথ- 
ন*।] মরণ”1! রাক্ষলঃ] ইতি 
সপক্ষিপ্তসা রা রে | 

হান" রি 

হাঁফক। 
হাতব্য। হয অসার এব বিরলঃ । 
সার ইত্যদিক” অর্বদোব হি) 
বাচি চেভ'ন পুনঃ কল্যাপি পু) ং 
্যাত্বনঃ। ইতি শাভ্তিশতক* | | 

হাত্র কী বেতন! ইতি সিদ্ধান্ত ৰ 

হানিঃ রী ুভিঃ তঙ্পর্ধ্যাবঃ | 
অপহ্থারঃ২ অপচদ্ঃ ৩1 ইতি | 
জট [ধর্ঃ 11 

হানৃকঃ তরি যাতৃকঃ! ইতি কে 
চিত) 

হাক" ভ্রী আরখ্। জপ 
কে 

হাপুত্রিক। স্ব গান বিশ 1 

তৎ্পর্যযাযঃ ॥ অর্ধ পী২ খঞ্জ 
নিকা ও তুলিক। ৪ স্বোটিক। 

৫1 ইতি ত্রিকাণুশ্ষঃ | 

৬ এ হাপুতরিবা। যথা 

জি কা।ইাতহাস বৰ ী ] 

হকক। মী জুতা! হাই ইতি 
ভাষা ।তত্পর্থযাবঃ1 উপপুক্প 
ক।২। ইতি হারাব্ী || ূ 

হারকঃ 

হার 

নী বত্সরহ। ইভ্য- 
মরঃ)। 

ভাষনঃ পু শ্রীহিভেক্1] অনি 
শখ বিনে 7 রর ্ 

রি ঢা. পর্ধযায?। মু নুভাবলী। 
মরঃ1] হাতা ৩২ যফ্টিঃ টি 
লতা ৬1 ইতি শবরত্রাবলী 1] 

যুদ্ধ"! ইতি মেদিনী ॥ 
কিভবও 0 টৌরঃ)। 

গাদ্যভে21। বিজ্ঞানবিশেষঃ | 
ইভি মেদিনী। শাযোটবৃদ্কঃ 
ইতি শব্দচন্রিকা 1 ভ [জকা ঃ 

ইতি লীলাবতী ॥ হরণকর্তরি 
ত্রি 

টি 
টা 

রি 

হিজিা ্ ২৫২ 
হারভারা ডা কপলভ্রাঙ্। ইহ 

ম্য"। ইতি হেমু- 
চা 

হারত্র। শী দ্রাক্ষা। ইতি হলা; 
ধর 1) 

৫৯. ০২ | 

হারাবলী গ্রী পুরুষে ভিস্কত- 
ঠা 8৪ 7 

টা 2 ৬ 
হী সত।* তভজ বক মল প্রি 

সপ ভি টা :ইরগনা টি 

যেব হারাৰলী বিরুচিত। পুক, 



ও 

হারী না হল 
যোত্তঘেন॥ ইতি তদ্থৃতক্লোকঃ || কেযুরবান্ কনকদ্ওাবান্ কি 
|!হারশ্রেণীচ | দ্ীটাহারীহির রষবপুরধুত শঙ্খ 

হারিং উনি পথিকনস্তানঃ] দ্য 1 চত্রঃ। ইতি নারাষপধ্য।ন || 
তাদিভঙ্গঃ) ইতি যেদিনী | হরণকরত। চি) 

রূচিন্ে ত্র ॥ ॥ হা; | 

হারিকষ্ঠঃ পু* কোক্িঃ॥ হার, | নিভে?ঃ 
ঘ্বিতগলে ব্রি। ইতি মেদ্িনী ॥] 

হ।রিশিকঃ পু” বাধ হত্রিখ | 
যাতকঃ। ইতি কেট |] ৷ ৃ  

হারিতঃ পু” গফিবশেষঃ। তন [1 তথ্য হত্মওযাত। স্াদুদ্ধণ 
গং রা [যঃ। হস 1 ব-5 | ইতি | হ গিডাজুলোহলাশিখি ? 

ভাপ) ভারীতঃ ৩) ইতি ৃ ইত হঃজনির্ঘন্ট? ) 

মেদিনী 7 জন্য মাণ্মগ্তণাঃ। হার্দ জি পরের? মহ) ইত- 

2552 ৫ জীন 
দ্রণণ্ 11 হুদা] হু হক যথা? 

রা 
এ শা 8 জব 1 বত ৬ 

17 ্ 151 জধন্ধ (নত গু নল দদারৈ জু 
পপর জঙ্গি লিগ পি পপ নে খা 

0 টা :। নি ট 
চি 

| 
] 

| 

ঃ ১1) 
৩ 27 কাস 1 হারীতকখ 1 0, 1? তত নে | ৪ পু |] 

রং 
তা পপ ছগ সা রখ 

রা এ রা 1 

৪) 111, 1 ০০ 

্ ইতি কেম] শপ 
রর বভদঃ। ষথা। হরিদাতুল্য_.। 
[লে যে। হারিজঃ নউদ্দাবতঃ | নীযাঙ্ক) ততগর্যাযঃ। ভাজাঃ 
্ ই প্রকাশ | ২1 ইতি লীলাবতী 1 

হারী স্ত্রী মুক্তা। যথ। মুক্তা হালঃ পু* বলরানঃ। ইতিত্রি 
মৃক্তাকল* শুক্তিবীজ* হাদী চ 1 কাগুশেষঃ॥ ॥ শারিবাহ্নরাজঃ 
মৌক্তিকণ। ইতি শব বলী॥। ই ইতি হেসচজ্ঃ | হলঃ | ইন 

হী তরি হারবিশিউ?া বণ) যেদিনী 
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হালকঃ রে গাতহ্রিতবর্ শ্বঃ 1 কীটক্তঃ৩। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ | 
] 

যথা। হরিতঃ পীতহব্ভচ্ছাযঃ। হ।লাহলধরঃ পু* মর্গঃ। ইতি 
মএব এও হেম5 | শব্ররত্বাবলী ॥ 

হাদহল” ক্রী বিষভেদঃ। ইতি । হাল।হলা সতী ক্ষুদ্রদূষিকা! যথা 
শব্দরত্রাবণী | ূ ৷ হালাহল। নিক গিরিক। 

হ।লহাল ভ্রী বিষভেদঃ! ইতি 1 বালমুষিক! ইতি জটাধরঃ ! 
শব্দরত্রাবনী॥ ' হালাহলী শ্রী মনিরা। ইতি 

হা ভা মদ্য*। ইত্যমরঃ ॥. রাজনির্ধণ্টঃ 1! 
নি ইতি হালিকঃ ত্রি হলেন খনতিযঃ 

জনির্ধণ্টঃ 1! রা হলফ্য বোঢা ৮) হলস্যেদণ ॥ 
লাহঃ পু* চিত্রবর্তঘোটকঠ1) ভত্পর্যযাষঃ | সৈরিকঃ২। ই- 
ই ধন কেটিৎ।! যমরঃ 1]! 
লাহল* ক্লী পৃ" বিবতেদঃ | হালিনী স্ত্রী স্কুলগল্লী। ইতি 
তঙগ ধর্তাফঃ। ৮: ৯ হেমচজ্ঃ | 
হল”৩ হল।হুল”৪ হালহাল”। হালী স্ী কনিগ্ঠাশ্যালিকা ॥ 
৫ হাহ।ল*৬! ইতি * ৪০ ৰ দিন 
ন্ ্ী তক্ধয স্ববপণ্যথ|। গো” হাল্ঃ পু” দন্তঃ ইতি ত্রিকাণ- 
স্তনাভকতলা গুস্ছ স্।লগলুচ্ছদ ৰ শেষ ]। 

তথা । তেজসা যস্য দহান্তে স ূ  হাবঃ পু" আন্বান"। ইতি জটা- 
মীগক্কা দ্রমাদঘঃ।) অমৌহা-1 ধরঃ1] সী" শৃগায়ভাবজাঃ 
লাহলে। তেরষঃ কিন্িন্ধাঘা*, । ক্রিষাঃা যথা। রণ" বিলাস 
ভিালষে। দক্ষিগান্ধিতটে দে- | বিৰোক বিভূমা ললিত" তথ! । 
1শ কোন্ধণেগি চ জীষতে | হেল।লীলেতামী হাবাঃ ক্রিযাঃ 

। 

] 
] 
| 
| 

ইত ভাবগরকা শঃ] মদ শৃর্ষারভাবজাঃ || ইত্যমরঃ 0 

ইতি র'জনির্ঘন্টঃ | : স্্রীণা*বিলাসাদযঃ শুঙ্ারন্তাব 
হালাহলঃ পু* বীটবিশ্ষঃ!ভ্' জাক্রিযাঃ হাবশংবনে চকে 

পর্ধযাযঃ | অগ্জলক!২ হ্টিল | )ক্রিযাঃ চেষ্টাঃ। সৃঙ্গারভ বো 



1১৭২ 
হাম হাদ্য 

রতিঃ তত্র জাতাঃ শুঙ্গারভাব, [ হামিকা ত্ত্রী হাস্য*। ইতি হেম- 
জাঃ| ভ্যস্তে রাগিণো হত্র হা. 
বঃ হলিহো লিহোমে ইদনে আধারে 
ঘঞ| হ্যস্তে রাগিণকাদাগা 
বনেনেতি করণে বা ঘএ! যদু-। 
ভ্ত*1 যুবানো নেন হযন্তে । 
নারীতি ্দনা নলে। অতো র 

নিরুচ্যতে হা হা ব তে বিলাঃ [সাদ 
যে! মতা] ইতি হা কষ্ট" ব- 
যতি শোষযতীতি বৈ শোযে ই. 1হ 
ত্যম্মাৎডেবা। বদাহ ভরত?। 

অনঙ্কারাশ্চ নাট্যদ্ৈ ছয়] । 

ভাব রদাশ্রযাঃ) যৌবনেত্বধি- ৃ 
কাঃ স্্রীণা" বিকার। বক্ত গাত্র- ৃ 
জাঃ]! তথ।। লীলা! বিলাসো। 
বিচ্ছিত্তি বিভমঃ কিলকিঞ্চিত”! 
মোট্রাযিতণজউনিত'বিবোকো 
ললিত" তথ] ॥, বিরুৃতগ্চেতি । 
মৃন্তব্যা দশ স্ত্রীণা* স্বভাবজঃ1 
ইত্যমরভরতৌ [প্ক। তল্পক্ষণণ 
যথ।। গ্রীবারেচক সং্যুক্তে। জ 
নেত্রাদি বিকাশকুৎ | ভাবাদী, 
যতপ্রকাশে। ঘঃম হাব ইতি ক. | 
থযতে॥ ইত্যজ্জুলশীলনণিঃ 

হাযঃ পু" হাস্য”। ইত্যমরঃ॥ | 

[ 

হাসাঃ পু* চন্রঃ। বৈদিকশবে। 
ই |! 

চন্্রঃ]। 
হাস্তিক* ব্রী হঙডিসমূহঃ। ইত্য- 

মরঃ]] হত্ত্যারোহে গু ্ 
হাত্তিন* ক্রী হত্তিনাপুর*। ইতি 

ত্রিকা' রে || গজগরিমাণে 
হস্ত হস্তিমন্বন্ধিনি চ তরি | 

হা্তিনপুর' ক্লী হস্তিমাপুর, 1 
ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

স্য* ক্রী রসবিশেষঃ। সচ 
কৌভুকোনব। তথগর্যাযঃ। 
হানঃ২ হমঃ৩। ইত্যমরঃ |) 
হসন"৪ ঘর্ধরঃ ৫ হানিকা ৬ | 
ইতি হেমচন্দ্রঃ1%11 অথ হা- 
মেঃ! বিরুতাকর বাগেশ চে- 
রা তক ভবে হা. 
গ্যা হাসং স্থাঁষফভাক শ্বেত 

রা | বি. এাকারবৰা- 
| কৃচেষ্ট" ষদালো কায হমেছ জ- 

নঃ। তদত্রালযবন" প্রাঃ তচ্চে- 
কোদ্দীপন*মত"॥ অনভাবো! 
ক্ষিস্কোচ বদনস্বেরতাদিকঃ | 
নিদ্রালন্যাবহথাদা। অন্র সত্য 
ব্যভিচারিণ | জোষ্ট'না" স্মি 
তইপিতে মধ্যানা* বিহনিভাব 
হসিতে চ1 নীচান! মগহ মি" 
তথ (তিহমিতঞ্চ যড়ে 1 

াঁখ চি 



৭১৭৩ 

হাহদে 

 ঈষদ্বিকাসি নঘন* স্মিত" ম্যাৎ 
স্যন্দিতাধর*। কিফিললক্ষ্যদ্বিজ* 

তত্র হসিত" কথিত" বৃধৈঃ 1 
হাহাঃ পু" 

হাহান - 

শব বলী॥ 
 দেবগন্ধরবিশেষঃ 

ইভ্যমরটিকাযা” ভরতঃ | 
মধ্রত্বর' বিহিত" সা*্সশিরঃ | হাহাঃ পু* দেবগন্বর্ববিশেষঃ। 
কন” মবহসিত*। অগহ্গিত* 

সাস্াহ্ষ" বিক্ষিপ্তাঙ্ক"ভবত্যতি-। 

হসিত*।। যথা মম। গুরে। গিরঃ | 
পঞ্চদিনান্যধীত্য বেদান্তশা। 
স্্রাণিদিনদ্বষঞ্চ! অমী সমাধা" 
ষটতক্বাদান সমাগতাঃ ছব্ধ-. 
ট মিশ্রগাদাঃ || অস্য নটক মে. 
লক গ্রভৃতিযু পরিপোষো দরষ্ট- 
ব্যঃ! অত্র চ। নয হাসঃ সচেও। 
কাগি সাক্ষামৈব নিবধ্যতে 1. 
তথাপ্যেষ বিভাবাদি সামর্থ্য" 
দুপলভ্যতে | অভেদেন বিভা 
বাদি সাধারণ্যাৎ প্রতীযতে 1 
সামাজিক স্ততো হা প্যরমোষ 
মনুভৃযতে এব মন্যষ'গর ূ 

সেযু ড্রধবা* | ইতি সাহিত্য-। র 
দর্পণে ৩ পরিচ্ছেদঃ] কত ত্য ২ 
শুভাঞ্খভ চন্দমশ্যথা। অকম্পৎ 

_ হপিভ" শ্রেষ্ঠ” মীলিতাক্ষ মঘা- 
গহ*। জু কদ্ধদিত" দূষ্যে 

তৎ লোম নৈকধা॥ ইতি 
গ্রে ৬৩ অধ্যায়ঃ | 

টি 
৪1. ৫ 

শিলা ৩ পেশী ৩ পিসী শপ 

। 
7 শিলা শাতটি 

| 

| 

। 
$ নাহলন্িষণ। ইতি, বদলে নাত হল 

বথা। হাহ। ভূহু শ্চৈৰ মাদ্যা 

গদ্বর্ধ ভ্রিদিবৌক [কমা"। ইত্য- 
মরঃ1| দেবতানা* হাহা ভূভু 

বিশ্বাবস্ু তৃহুর চিত্ররথপ্রভৃভ- 
যে! গন্ধর্শব্ববাচ্যাঃ] উপ 

ম্যোপানক লক্ষণ সম্বন্ধঃ! অ- 

বাত্পন্নে। ্য”হাহা শবঃ। হা" 

হতি শবদ* জংঠ।তি ভ্রাসসিতি 
প বিচ ইত্যেব* বাত্গনে 

[দাদাচি ধোরালোপোইচ্য- 

এর ম্যাং। অপি 

প্রতাষে হাহঃ শবম্চ সান্তোপি 
| গন্ধে হাহ মি প্রোক্তে। গন্ধ, 

রবগাযনেপি চ। ইতি লাইসা- 

ক্ঃ1 গন্ধর্বঃ পীঁতি হাহসো। রিভি 
বাচম্পতিঃ। হাজাশকোগি দ- 

রি | হো হাহ ্  

বুধ রি ত্র 

না 

পুত | ইতিভরত তঃ 1 

বশত শো কনে চব্য, 

ধা। ততে। হাহ কত” সব 

দৈতাট অন্যৎনন।শ তত। গ্রস্থ- 

ধ্চ গন, জখ্গুঃ মকল। দেবতা 

॥ 

ই 



৭১ 
হি্মক 

গা? ইতি মার্কগেষপুরাণে 
দেবীমাহায্ো ৩ অধ্যাধঃ 

হাহাকার পু" বুদ্বাকলয়বহ | 

ইতি কেচিত শোকধনিঃ | 

বথ।। 

হাল ক্রী বিষ) ইতিশব্দ 
রন্দাবলী ॥. 

ছি ন বর্ধনে গতৌ। ইতি 
কথ বল্সদ্রুমঃ গতি রহ অস্ত 

ভু তিঞঞ থন্বৎ্ৎ গভিপ্রেরণণ । 

ন গ্রহিণ হস্ুনু মিতি ভড়িঃ। 

বর্ধনে বিরজপ্রযোগঃ | 

দর্থাদানঃ ] 
রা ব্য 

ভ্যরঃ 0 পাদপুরণণ। | বিশে 

51] গুক্থীঃ )। হেত্বপদেশঃ | 

সন্ভুমঃ 
নী শোক 

বলী ॥ 
হ'সকঃ পু* হিনমুগণ্ডঃ অথ 

ববিদ্বাক্ষণঃ॥ শত্রুঃ। ইতি শ 
বরত্রাবলী ॥ 

হিনকঃ তি হিনসাকর্তা তৎ. 

গর্ব্যাধঃ। ঘাভৃকঃ ২ ভি'সুঃ ৩ 

ইতি শব্খরন্রী 

উদ্বহো! বিকটে। বাধুঃ, 
করালে। বাত্যযাস্বিতঃ। দেশ 
বৃদ্চলতানাঞ্চহাহাকারাষ কল্প 
তে]ইতিজ্যোতিবেবাবুফলপা 

। ইতি, 

হেভূঃ || অবধারণ* | 

মঃ 
অন্ভুষ|। ইতি মেদ 

শশা 
শর: ৪ হস্তা€। ইতি পব্- 

রত্্রাবলী 1 স চাক্টবিধঃ। যথা! 
ভোক্তানুমন্ত। মব্র্ত। ক্রধি 
বিক্রধি হিনসকাঃ) উগহ্র্ত। 

ঘাতযিত] হিন্সকা। শ্চাউধাধ- 
নাঃ! ইতি কাশীখণ্ড, | 1) 
সাধীভা্যাদিহিসনে দোষে! 
যথা ভরর্ষণ* প্রিষপথী* যস্ত 
সাঙ্ী” হিণ্দতি নিধৃঘঃ। নতে 

ইমৃত ৭ হি“্দক দ্ষট- 

যে ানিজা । ইতি বারাহে ব্রা 
খন জাগা 1]! 
শরণাগভাদিত'নকঘ্য অবাব- 
হার্যান্ব”যথ1। শরণাগত বাল- 

রা হিপ্মাফান মণ্বসেন্ন ভু। চী- 

বতান পি দা ্তমসহিতানি 
নান]: ইতি প্রাফশ্চিভতত্ ধৃত 

যাজ্বন্কাবচন" | 
হিপ্স। | সী ঘতঃ। ইতি মেদ্দনী 
| চের্যাদরিকর্া। যথা। হি" 
সাচে্যাদিক্চ। ইন্তাম£ 
| চৌরস্য কম চৌর্য্য* আদি- 
না বন্ধন ত।ডন বৃত্তিনাশ এরা 

সাদি চ চকার [ঘ্ধধোপি হি'সা 
|ইতি তরীকাযাভরতঃ11% 11 
হিপ্সতে গ্রতিহি“সাযা" দোযা- 
ভাবে যথা । কুতে প্রত ক্লুত* 



হ্শ্দি 
দরধ্য1ৎ হিএতে গ্রভিহির্সিভ। 

ন তত্র দোষ" পশ্যাযি দুষ্ট দো- 

য*সমাচরেও । ইতি গা] ডে, 

১১৫ অধ্যাষঃ11ঞ%1) বিক্টভক্তা 

না” ত্রান্মণাদীনাঞ্চ হি"দাকর্্ 
রচিরা মাশো। যথা দ্টা যদ মে 
ভক্তানা” ব্রদ্ষণানা” গবা মপি। 
ভ্রতুনা" দেবতা নাঞ্চ হিণসা" 
বস্ত নিশ্চিত" তদাচির স্তে 
নশ্যন্তি যথা বক্র তৃথানি চ 1; 
ইতি হ্ষবৈবর্তে গ রী নজনাখ | 
ণ্ডে ৬ অধ্যাযঃ11&1) গণুহি” 
গানিষেধো বলিশবে ডরফটব্যঃ | 
& 1 অথ বৈধহিসাবিচারঃ | 
ন| হিপ্স্যাৎ সর্থ। ভূতানি ইত্য 
ত্র সর্বশব্স্য ব্যাপকার্থপররভষ। 
এভদ্বিধি মনু্ভজব্য। বাব্য" 
শ্বেত মালভেত। ইস্যাদিবিধে ; 
বিষষাপ্রাপ্তে রগত্য। বৈধাভি 
রিক্ত বিষষত্ব। সর্বাঃ অর্থাণি 
ছন্দসি বেত্যনেন তণ্গদণ সিদ্ধ, 
৷ যদ্পি নানাদর্শনটীকাক্লাি 

 ধাচস্পতিমিশ্রৈ স্তত্বকৌমৃদ্যা, 
অভিহিত"। নচমা হিত্ন্যাৎ 
সর্ধথ। ভূতানি ইতি সামান্য শান্ত 
বিশেষশাস্ত্ণামীমোমীযণ গং 
খু যালভেত ইত্যনেন বাধ্যেত, 

টিটি 

৭১৭৫ 
হি"্না 

| ইতি বাঁচ্য* বিরোধাভাবাৎ বি- 

রোধে হি বলীষসা দুর্বল” বাধ্য- 
তে। নচাত্তি বিরোধঃ ভিম্নবিষ- 

| যত্বাৎ। ভথাহি মাহিপ্স্যা্দতি 
নিষেধেন হি"সাষ। অনর্থহেতু- 
ভাবো জ্ঞাগ্যতে ন পুন রক্রত্ব- 

ত্বমপি! নচানর্৫থহেতৃদ্ব ব্রত 
পকারকত্বষোঃ কশ্চিদত্তি? বরো? 
ধঃ1। হিস হি পুরুষপ্য দোষ মা 
বক্ষ্যতি ক্রুতোশ্চ উপক্রিষ্যতী- 
ত্যন্তেন। ভদপি সাণখানযে । 

। মীমাণ্মকমতে ত্ বিরোধ এব? 
তথাহি। গুরুনযে ন খল মর্ধভুভ- 
হিপ্মাভাববিষষক* কার্ধ্য" ইতি 

' নিষেধবিধার্থস্য বাধ বিনা অন্নী- 
সোমীয পশ্বালস্তন বিষষক" কা- 
ধর্য" ইতি ভাবব্ধ্যির্থ উপপদ্যতে 
৷ ভউনষে তুঅঙ্গরে ঘথ। তথাস্ত ৷ 
ন্ চ মুখাগ শুধাগে ুরুতার্থে 
পশুহিন্সনম্যা এরাধনত্ব যনর্থ- 

সাধনত্বঞ্চেগপন্যতে বিরোৌধাছে 

বস্ততত্ত অঙ্গেপি বিরোধো ই- 
স্ব তো বিধে রেষ স্বভাবে 

যঃ স্ববিষধসা সংক্ষাৎ্ৎ পরম্পর- 
যা ব! পুরুযাথসাধনত্ব যবগম- 
যতি অন্যথ। অঞ্জানা" প্রধানে- 
গকারবত্ধ মপি নাহীক্রিষতে £ 



ৃ ৭১৭৬ 
হি“মাক হম 

অথসাধনত্ব বলবদনিক্টাননূ- | মন্্রবক্্।দিনিষ্পাদিত মারণো- 
বন্ধীউনাধনত্ব€। অনথদাধন: | চ্টাটনাদি। তশুপর্ধ্যাযঃ। অ- 
্ববলবদনিউসধনত্ব'। নটা- | ভিচারঃ২। ইতমরঃ॥। 
নষে। রেকজ্্ সমাবেশ ইতি 1 1 হিন্সারঃ পু" ব্যাঘঃ। ইভিত্রি- 
অতএবো ্ত তক্মাৎ, যজ্ঞে ব 1 কাওশেধঃ | 
ধেহবধ ইতি। নন্বেব* শ্যেনে  হি“্সালুঃ ব্রি বধশীলঃ। ঘাতু- 
নাতিচরন্ যজেত ইত্যন্র শ্যে- | কঃ। হিসধাতো রালুপ্রত্যষেন 
নস্য শত্র বধকপেকটসাধনত্ব ম- ৷ নিপঃ | 
বগত” অভিচারো মূলকম্মা চি-! ' হি“সা [ল্কঃ পু" হি“সা শীলক্গকুরঃ 

তি মনুনা উপপাতকগণনঘধ্যে ূ | বখ।। হি“সালকঃ খাদ্কঃ শব 
গাঠাৎ অনিষ্টসাধন্ব মবগভ"। নোগিতত। হলর্ক ইষ্যতে ইতি 
তদেতৎ কথ মৃপপদ্যতা গিত, ৃ হারাবলী | হননশীলে তরি) 
চে্মৈবৎ। আতভাবিন মাষা-। হি“সিতঃ ত্রি ছিপবাপ্রাপ্তঃ। থা] 
্ত* হন্যাদেবাবিচারফন ইতো- 1 | ষস্ত ভাগবতান দৃষ্ঠী ভৃত্বা 
কবাক্যতয। আততাধিস্কলে ই ভাগবতঃ শুচিঃ। অভ্যুত্থান 
উমাধনত্ব। ৪৯৭ জবীতি অহ" তেনাপি হির্ণসভঃ 
তূগপাতকত্বেন বলবদনিষ্টপা- ৷ ॥ যস্ত কন্যা” পিত। দত্বা ন প্র- 
ধনন্ব"। ইত্যবিরোধ ইতি! গু. বচ্ছতি তা*পুনঃ। জনক পিতু- 
রুচরণা অপ্োব*॥ ইতি তিথ্য।- গণ] স্তন হির্শমতা নাত্রস*্শ- 
দিতত্"11% 1 ব্রাঙ্গণসা ভিৎ্সা- ্ যঃ|] ইতি বারাহে ত্রাঙ্মণদী- 
নিষেধো যথা। হিতসা চৈবন। ক্ষান্তত্রনামাধ্যাযঃ | 
কর্তব্য বৈধহিণসা তরাজনী 1; হিণ্দীরঃ পু” ব্যাঘ্ঃ] খলইঃ ॥ 
্রাহ্মণৈঃ মা ন কর্তব্য যত স্তে | ইতি হিসধাতে। রৌণাদিক- 
সাত্বিক। যতাঃ)॥ ইতি আদ : ঈরণ্প্রভ্যবেন নিষ্পন্নঃ | 
বিবেকটাকাধা" গোবিন্দানন্দ-। হি“স্ঃ তরি হিণসাশীলঃ। ত- 

ধ্ও 616180 & পর্যযাধঃ। শরারঃ২ ঘাতৃকঃ ৩ 

হি'সাকম্ম ক্লী অথর্থবেদোক্ত ] | ইত্যমরঃ॥। হিনদকঃ৪ হন্তা ৫ 



৭১৭৭ 
হি 

1 ইতি শন্দরদবাবলী | শার্বরঃ| হিন্ধ ক 
এ টাধরঃ 11211 হি” 

* হিশ্সনে দোষাভাবো। ) 
রর | ক্লপাক 
অহি-স্যেচ জহষ। হি"সাষা 

নহি দোষশ্চ হি"সাণাথ, ব্জে- 
শ্বর। ইতি ব্রক্গবৈবর্তে শীকুষ, 
জন্মখণ্ডে ৮৫ অব্যাযঃ | 

হিণ্ন্ঃ পু" ঘোরঃ1! ভীমতমনঃ1] 
হরঃ। ইত্যণাদিকোষঃ 1 ৃ 

হি"সকঃ পু" হিন্দুগণ্ডঃ| ইতি 
শব্দরত্রাবলী 1 / 

হি“সপণ্ডঃ পু” হি“সকজন্তঃ |. 
৫ ডঃ২ হিশ্সকঃ 

তিসকঃ৪ শিবিঃ৫1 ইতি 
উঠ 1 শ্বাপদঃ ৬ 1. 
ইতি ব্রিকাগুশেষঃ ]] | 

হিস ভ্রী এলাবলী। কাকাদনী 
|| মাম্পী। জটামাণ্সী! ্ ূ 
মেদিনীকর হেমচচজ্দ্রী॥। £ 
ডক।। গবেধকা | রি 
শির।। ইতি শব্দগন্দ্রকা 0 
৮ এও কুজে! ইতি কবিকল্প: [ 

0 কোগধঃ1 এ হিকজতি 
বা | কুলজী! হব্যক্তশবঃ 11! 
হিক্কায। মেবাষ মিভি রা 1 
হিক্কতি লোকঃ1 ইতি দৃর্গাদ 

হি 
কউ হিসে। ইতি কবি- 

কল্পদ্রঘঃ ॥ কোপধঃ। কঙ 
রণ 

হিতে! ইতি দর্গাদাসঃ ॥ 

কার্য সতা" শশ্বৎ। 9 স্্রী রোগে পর্গবিশেধঃ 
হিচকী ইতি ভাষ!। ইত্যমরঃ | 
হেকী ইতি খ্যাতো ব্যাধিবি- 
শেষঃ। হিন্কতি কুজত্যনয। হি 

কা হিক্ক এ কুজে সেমক্তাঞ্ 

সরে! রিতি অঃ। হিকষতে হিন- 
স্তীতি ব1। হিন্ক ক ও হি"ণে প- 
চাদিত্বাদন! হিগিতি কুত্ব। কাষ- 
তি শব্দাযতে ইতি ব। হিন্বা। কৈ 
শব্দ হনজনাদিতি ডঃ ইতি 
ভরতঃ )1%1! অথ হিন্ধারো- 
গনিদান*! খন্বস্টরি রবাচ | 
হিক্কারোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সু 
শ্রুত তচ্ছণু। শ্বাৈকহেত্ প্রা- 
গপ সখা। প্রক্কাতিসম্শ্রষা | 
হিন্ক। ভক্তোড্ব। ক্ষদ্র। যমলা 
মহতীতি চ1 গস্তীর। চ মরুততত্র 
ত্বরয। ভুক্তিষেবিতৈঃ ॥ বৃক্ষ- 
তীক্ষ খরাশ।স্ে রন্গপানৈ রং 
*তডিতঃ। করোতি ভিক্কা মরু- 

জা* মন্দশব্দাণক্ষধানগ["]। স- 
ম"মত্স্যাপানেন যা প্রাযা- 
তিচসামজা! আযালাৎ পব- 

নঃ ত্রদ্ধঃ ক্যুজা* হিক্কাণ প্রবর্ত- 



৪১৭৮ হবে 

খে! জু মূল প্রবিসূতা মল 
বেগধূতাঞ্চ সা! বৃদ্ধি মাযাস, 
তো যাতি ভুক্তমাত্ে চ রদ" 
| চিরেণ যমলৈ ধেঁগৈ রাহারে 
গ্যনূবর্ততে | 'পরিণামমূখে বু 
দ্বি'গরিণামে চ গচ্ছতি॥ কম্প 
বস্তী শিরো গ্রীবা মাগ্াতস্যাতি 
তপ্যতঃ ॥ প্রলাগচ্ছর্দ্যতীনার 
নেত্রবিগ্রত জন্তিতা 1 যমলা- 
বেগিনী হ্ক্ক পরিণামবতী চ 
সা! প্রস্তজ শগ্খযন্ম প্য আর্ত: 

বিগ্লুতচক্ষম || স্তত্তযস্তী তন: 
বাচণ স্ুতিৎ সণজ্ঞাঞ নঞ্চতী 1 

তুদ্তী মার্গ মন্যস্য লর্বভী বর্ম: 
ঘ্টন" || গষ্টতো৷ ননন” স; র্ধ্য। 
মহাহিস্ত। প্রবর্তিত 

গরু।শযাথো নাভে ধঁ। পূর্বব সা 
প্রবর্তৃতে। তদ্রপা ম। মহত 
শি, শন নিও ট্ | 

ব্যাজ্চ্ত্ত মজপ্রসারণ”।। গর্ভী 

রেণ নিনাদেন গস্তীরা* ভু সুপা 
ধযেছ্ । আদ্যে দে বঙ্জরযেদজ্ত্যে 

সর্থলিজ্জাঞ্চ বেগিনী”। সর্বস্য 
সংঞ্চভামন্য স্কবিরম্য ব্বাধিনঃ। 

ব্যাধিভিঃ ক্মীণদেহস্য ভক্তচ্জেদ ূ 
কুশশ্য চ1 সর্েপির়োগানাশাহ 

৩ ৃ 
৬০০১ 1 ১৬১৯ 7 করা 1. | 

টব" শীঘকারিঞ। হি শব 

পি গারুডে ১৯০ অধ্যাষঃ |! 

মহমূলা 

অভাব । উঠার রা 1 

হ্ক্া 
সৌ তথা তৌ হি মৃত্যুকালে ক্ল- 
তালযৌ1 ইতি ারুডে ১৫৬ 
অধ্যাযঃ 11 প্র ভদেষধ*যথা! 
হলখঃ শ্বাস হিক্কান্ৎ কফ গুলা 
নিলাপহঃ॥ ভ্রিদদোষন্্ মধু প্রো 
স্ত“বাতলঙ ্রকীর্ত ভ্ঁত। [হক্ব 
শ্বাস কমি চ্ছর্দি মেহ তৃষ। বিযা- 
পই”)। ইতি চ গারুডে ১৭৩ জ- 

ধাযঃ11%1 তথ। হিক্কা" হরে, 
গীতা দৌবচ্লযুভ। মুর ইত্য- 

1. 
অন্যন্চ, অথ হকাধিকারঃ। তত্র 

ভি্জ:যা বিপ্রক্কষ্ট নিদান মাহ? 

বিদহি গু বিস্টস্ডি জক্ষাভি য্য- 
ন্দিভোজনৈ?। সৃতপানাশন স্থা- 
নরজো ধূমৈ ভথানিলৈঃ ব্য 
যামকর্ধম ভারাগ্থ বেগাঘাত।প- 
তপটৈঃ। হিক্কা শ্বাম'১ ক।সশ্চ 
নুখা* সমুপজাষতে॥৷ অপত গণ 
মনশনা দা সম্পাপ্তিয,হ। 
যাষুঃ ৬৪ পঞ্চ হধ। * 
করোতি হি। অন্নজা" জমলা" 

কা নি তথ।1:%1 
সামান্যলক্ষণ মহ মন্ত মহ 
যু রদেতি সম্বনে। হক্কহ ঠিহ- 

ভ্রাণমূখাদবাক্ষগন। সদোষ- 
বানা হিনভ্ত)ডন যত সতত হা 



হি 
হিক্কেত্যভিধীষযতে বুধৈ2 বাধু 
পত্র সোদানঃ প্রাণো বোদ্ধব্যঃ | 
উদ্দেতি উদ্ধৃ* যাতি। অস্বনে। হি- 
গিতি শব্দবান্। উদ্দগষন" বি. 
শিনফি যকুদিত্যানি। প্লিহন্শ | 
ব্দে। হপ্যস্তি দীর্ঘস্ব বিকল্পাৎ। 
মুখা'দতি ন্যরোপে গঞ্চমী। তেন 
যরুৎ গ্লীহান্ত্রাণি মুখ মানীষ আ. 
ক্ষিপন নিঃঘ বযন্নিবেত্যর্থঃ! স 
বযুঃ। দে (যবান দোষোহত্রক 

ফঃতদ্বান্। বাষূঃ কে নান্গভঃ 
ইতি জণ্প্র'প্েঃ ৮ হিন, তি হি। 
ক্কাপষোদর/ধিত্ব।ৎ কপক্দ্ধিঃ। | 
হিগিতি কাষতি শব্দ করোতীত | 
বা11%। পূর্থকপৎ নাই। কের 
নো গুরুত্ব বদনপ্য কষাযত] । 
হকানাণপূর্ঘব প।ণিজক্ষে রাটে। 
গঞাচ।॥ বদনম্য কষাষতা ব।- 
তাও। নতুককা্ মাধূর্য/” ব্যা- | 

অন্নজাষ। 
লকণমাহ। পানানৈ রতিস'্যু ] 
ধিশভাবাৎ্ 0 ৬1) 

ট্তৈঃ সহসা পীডিতো হনিলঃ। 

দনজা" ভিযক্।। গনিলইঃ প্র 
(পণ বাষ্ও ]ঞ% সমলালিঙ্গ মাহ 

(1 চিরেণ ফমলৈ এেঁগে ধা হিরা 
সণ্প্রবর্ততে। বল্প্যন্তী শিরে।, 

শশী 

-- শা টি শি 

এ শাসিত কি 

1 তৌছ্ার্িহি আযন্যত ইত 
হিক [যত্যুদ্ধুগে | ভঁহা তা বিদ্যা | 

৭১৭৯ 

হিক্কা 
গরীব যষলা" তা" বিনির্দিশে 
| % 1 ক্ষুদ্র! মাহ। বিক্লউকালৈ 
রব! বেগৈ শ্ন্দৈঃ সমভিবর্ততে ! 

1 ক্ষদ্রিকা নাম সা হিক্কা ষত্রু মূলা, 
৷ প্রধাৰতি ॥ বিক্ষ্টকালৈই চি- 

রেণ। হত্র কক্ষোরসোঃ সন্ধিঃ1! 
&1 গভীরা মাহ। নাভি প্রবৃত্ত 
যা হিক্ধ। যোর। গভভীরনাদিনী । 
১৯, গম্ভীর নাম 

স।স্মূভা॥ অনেকোপদ্রববতী 
ত্য ভ্রাদিযুক্তা |ঞ্ক1৷ মহতী 
মহ? রম যাপীডযন্তীব সত- 
ত"য! প্রবর্ত ভে। মহাহিক্কেতি সা 

হ্েয। সর্থগাত্র প্রকম্পনী1॥ ম- 

ংণি বস্তি হৃদ শিরঃ প্রভৃতীনি 
|| ক অসাধ্যত্ব মাই। আযম্য- 
ভে হন্কতে যস্য দেহে। দৃষ্টিশ্চো- 
ছু” ভানাতে নিত্য মেব। ্ষী 
শোন বট ক্ষে।তি যশ্চাতি তমাত্র 
তে দ্ৌ চাঞ্ে বর -যদ্বিক্বমা- 

নৌ! জাধদাভে বিস্তর্ধাত ইব। 
যি- 

ন। নিত্য মেবভান্তেনৈতকো হি- 
জমান ক্ীণইভ্যাবিনাতিমাত্র 
নিত্যস্তেনাপরঃ। ভৌ ছে । অব 
স্ত্যৌ চ গন্তী।রয। মহত্য। চ হিঙ্ক- 
মনো বজ্জযে্। অপর্ঞ্চ | অব 



৭১৮০ 
হিন্কা। | 

তিসঞ্চিতদেষস্য ভভছ্ছেদকশ- 
স্যচ। ব্যাথিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃ 
দ্বন্য।তিব্যবাবিনঃ1 আযাসাচ্চ 

সমুৎপন। হিন্ক। হস্ত্যাশুজীবিত* 
| যমিকা চ প্রলাপার্তি মোহ তু. 
তা সমন্থতা 0% | সাধ্যত্ব মাহ 

1 অক্ষীণ শ্চাপ্যদীনশ্চ স্থিরধা, 
ত্বিক্দ্রিষশ্চ যঃ। তন্য ষাধযিতু" 
শৃক্যা যবেকা হস্ত্যতো হন্যথ। 
1111 গু )) অথ হিকাষা শ্চি- 

কিস । যণ্কিঞ্চিত কক বাতদ্ 
সৃষ্ত বাতানূলোষনণ। ভেষজ" 
গান মন থা হিন্ধাশ্বাসেযু তত" 
॥ হিক্কা শ্বাসান্তরে পর্ব তৈল।- 
ক্তে স্বেদ উচ্যতে! উদ্ধীধঃ শো 
ধন" শক্তে দূর্বলে শমন* মত” 
প্রাণাবরোধ তঙ্জন বিস্মাপন শী 
তবারি পরিষেকৈঃ। চিন্রৈঃ কথা 
প্রযোগৈঃ শমযেদ্বিক্কাৎ মনো 
ভিঘাতৈশ্চ 1. হিক্কার্তস্য গষ 
শ্ছগ*হিত* নাগরমাধিত”। মধু 
সৌবচ্চলোপেত* মাতূলুহ্গরষ" 
পিবেশ।! মধূক" মধ্সণ্যুক্ত* পি. 
গ্ললী শর্করাস্থিতা! নাগর গুড. 
সণযুক্ত* হিক্কাত্্ নাবনত্রষ* 0 | 
রুষ্তামলক শুগীনা” চূর্ণ মধু সি- | 
তাষুত* 1 মুহু মুহুঃ প্রযোক্তব্য" 

স্পটে পপ্পিপশাশীি টি তি স্পপীশীকশীলান নাশ তি পিপিসীিপী শিপ শি িশিস্পীপিী 

সপ াপাপাপ পপপীপ্পাসপাশিপা পাশাপাশি 

হ্হ্রি 
হিবা শ্বাসেযু তদ্ধিত' | চূর্ণ 
কণ। গৈরিকযোঃ সক্ষৌদ্র" চা. 
বলেহযেশ্। প্রবাল শঙ্গ ত্রিফ- 
ল চূর্ণ ষধ্ ঘৃতগ্রুত'॥। পিপ্ললী 
গৈরিকঞ্চেতি লেহে। হিক্কানিবা- 
রণঃ। নৈপাল্যা গেবিষাণাঘা 
জাৎ সঙ্জরসস্য বা ধুপ* 

জশপ্য ব। সাজ্য" পিবেদ্ধিস্কো- 
পশাভ্তযষে। নৈপালী যনঃশি- 
লা।।নিধূ মাঙ্গার নিগরক্ষিপ্ত হি- 
নু মাব বলোস্ভবঃ॥ হিস্কাপঞ্চা- 
পি হস্ত্যাণ্ড ধৃম পীতো৷ ন স* 
শযঃ] হরেণন।” কথানাঞ্ ক্কা- 
থে হিজ্ঞসমশ্িভঃ) হিক্কাপ্রশ- 
ননঃ শ্রেষ্ঠ ধন্বস্তরিবচো যথ! 
॥ চত্দ্রশূরস্য বীজাশি ক্ষিপেদ- 
গুণে জলে। ষদ। সৃদূনি গৃক্রী- 
যাত্ততে। বাসন * লযেত্ 1] 
হিহ্(তিবেগবিকল স্তজ্ঞলণ প- 
লমাত্রযা। পিবেশ পুনঃ পুন 
শ্চাপি হিক্কাবশ্য" প্রশাম্যতি 
চন্দ্রশুররনঃ 1 % | ইতি হিক্কা- 
ধিকারঃ। ইতি ভাবপ্রকাশহ ) 

[হিঙ্কারঃ পু* ব্যাঘূঃ। ইতি কে- 
চি? 

হিঙ্গু ক্লী মুলবিশেষনির্ধাসঃ ! 
সতু পারস্য খোরাসান মূলতা- 
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 নাদিদেশে ভবতি। হি" ইতি | 
ভাষা | তৎ্পর্যযাযঃ; সহজ 
বেধি২ জতুক*৩ বাত্রীক" ৪ 
রামঠ” ৫1 ইত্যমরঃ|| বাতি 
ক" ৬ রমঠ* ৭? ইতি ভরতঃ 1] | 

জন্তস" ৮1 ইতি রত্ত্রমাল। | 

বেধি ১১ গৃহিণী ১২ মধুরা ১৩ 

হিঙ্ুনির্যাসঃ 
পিণ্যাক* ৯ বাহ্রী ১০ সহস্- | 

হিজ্ুপ 
দীপন কফ বাতজিৎ 1 সৃতি 
রাজবল্লভঃ 11 ব'শপল্রী? ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ1। 

হিঙ্গনাভিকা স্ত্রী নাভীহিঙ্কু৷ 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ 0. 

পু" নিম্ববৃক্ষঃ 1 
ইত্যমরই ্ হি্গরষঃ। ইতি 
মেদিনী 1. 

স্ুপধূপন* ১৪ জতু ১৫1 ইতি হিঙুপজঃ পু* ইঙ্জদীবৃন্ষঃ॥ ইতি 
শব্ররভ্রাবলী 1 কেশরণ ১৬।। 
ইতি জটাধরঃ1; উগ্রগন্ধ” ১৭ 
ভূতারি ১৮ জন্তনাশন”১৯ সু 
পাঙ্গ" ২০ রক্ষোস্ত ২১ ভগ্র- | 
বীর্য ২২ অগুঢ়গন্ধণ২৩ জর- | 
৭” ২৪ ভেদন* ২৫ দীপ্ত" ২৬। 
অস্য গুণাঃ। হৃদ্যত্ব"। কটুত্ব। | 
উষ্কত্বণ। কমি বাত কফ বিৰ 
হ্ধাান শূল গুল্সনাশিত্ব*! চ. 
কষ্য ত্ব্চ। ৷ ইতিরা জনির্ঘন্টঃ11 
অপিচ। হিজবপাচন" রুচ্য' 

তীক্ষ" বাত বলাসহৃৎ! রসে | 
গাকে চ কটুক* সিপ্ধঞ্চ বহি, 
দীপন শ্ল গুলোদরানাহ | 
কমিক্স" পি বর্ধন ইতি ভা 
বপ্রকাশঃ 111] অন্যচ্চ। হি. 
ন্গ তীক্ষ* কটরম* শুলাজীণ বি. 
বন্ধানুতড | লঘৃ্ণ' পাচন* নিপ্ধ 

রাজনির্ধন্টঃ ) 

হিঙ্গুপত্রী স্ত্রী হিজুনঃগল্র" 1 
হিঙ্গ প্র মিব পল্র মস্যাঃ! ই- 
ত্যমরটীকাষা” ভরতঃ 1 তঙ- 
পর্যযাযঃ। কারবী ২ পৃথুলা ৩, 
পৃথুঃ ৪ বাম্পীক। ৫ কবরী ৬. 
পূথী৭ ত্বকপত্রী ৮ কর্থরী ৯। 
ইতি জটাধরঃ ॥ পুথীকা! ১০. 

বাম্পিকা ১১ বাম্পকা ১২ বা 
স্পাঁ১৩ গল্রী ১৪1 ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী | দীর্ধিকা ১৫ তভবী 
১৬ দারুপরী ১৭ বিল্বী ১৮ 
বাম্পী ১৯1 অন্য গুণাঃ। ক- 
টুত্ব*! তীক্ষত্ব'! তিক্তত্ব*। উ- 
যত্ব“। কফ বাতাম ুমিহরত্ব" ॥ 
রুচ্যত্ব'। পথ্যত্ব। দীপনত্ব 8 
প[চনত্বঞ্চ! ইতি রাজ নির্ধন্টঃ 

অগিচ। হিঙ্গূপল্রী ভবেজ্রচ্য 
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তীক্লে(ষণ গ চনী কটু হাসি | 
চল শঃ শ্লেকস গুঝ্মানিলা- 
গ্হা।। ইতি ভাবপ্রকাশঃ 1 

গনী স্ত্রী বন্শগল্ী। ইতি! 
রত্ুমালা ॥ 

হিঙ্গুলঃ পুণক্লী রাগজবাবিশেষঠ 
তশুপর্যযাযঃ। হিঙ্গুলুঃ ২1 ইত্য- 
মরভরতৌ 1! হিঙ্গুল*৩ রক্ত*৪ 
মর্কটশীর্ষ'৫ দূরদঃ ৬ রসঃব। 
ইতি রত্বুমাল1 1 হণসপাদ* ৮ 
জরুবিন্দঃ ৯1 ইতি হেমচন্দ্রঃ 1) 
হিঙ্গুলি3১০ রজ্ঞপারদঃ 5১1 

ইতি জটাধরঃ।! বর্থর" ১২ সু 
রজ*১৩ সুগরণ১৪ রঞ্জন"১৫ 
দরদ" ১৬ শ্রেচ্ছ" 5৭ চিত্রাঙ্গ 
১৮ চূর্ণগারদণ ১৯ চন্নারকণ২ৎ 
মনিরাগ" ২১ রসে ভব" ২২ র 
€ক"২৩ র্গর্ত” ২৪) অস্য 
গুণাঃ। মধুরত্ব"। তিক্তত্ব*।উ | 
কত্ব। বাত কক ভ্রিদোষ দ্বন্দ 
দোষ ভ্বরনাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজ 
নির্ধন্টঃ 1% 1; অপিচ? অথ 
হিঙ্গলম্য নামানি লক্ষণানি গু 
গাশ্চ ! হিঙ্কুল* দরদ' গ্রেচ্ছ*! 

বিত্রা্' চূর্ণপারদ*। দরদ ক্রি. 
বিধঃ প্রোক্ত শ্ন্মারঃ ওুকতু- 
গুকঃ|| হ'সগাদ ভূভীয়ঃস্যা-. 

সর টে রা পা 

র 
শী 

হিল 
দ্গুণবানুত্তরোত্তরঃ। চর্মমারঃ 
গুর্ুবর্ণ; স্যাৎ সপীতঃ শুকতু- 

৷ ওগকঃ1) জবাহসুমসন্কা সোহা 
সপাদে। মহোতিমঃ। তিক্ত" ক 
যাষ* কটু হিঙ্জল* স্যাম্নেত্রাময- 
ক্র কফপিত্তহ রি? হল্লাস জ্ঠ 
জ্বর কামলাণ্শ্চ প্্ী হামবাতো চ 
গর" নিহস্তি।। উদ্ধুপাতনযুক্ত 1 
তু ডমরুযন্ত্র পাচিত”) হিহুল" 

। তস্য সুত"তৃশুদ্ধ মেধ ন শোধ- 
যে) ইতি 1% | তত্রহিঙ্গল- 
স্যশোধনবিধিঃ। মেবী ক্ষীরেণ 
দরদ নয্সবর্গৈশ্চ ভাবিভ*। অপ্ত- 
বারান্ গ্রযত্রেন শুদ্ধি মাধাত 
নিশ্চিত ]। & 0 এব" শোধিত- 
স্য হিজুলস্য গুণাঃ। তিক্ত* কষা" 
য কট্ হিজুল* স্যাঙ্সেতাময্্র' 
কফ পিত্তহারি। হল্ল'” ষ্ঠ ত্র 
কামলাশশ্চ শ্রীহাযবাতৌ চ গর* 
নিহস্তি। ইতি 11%11 অথ ছি- 
জুলাদ্রসাকর্ষণবিধিঃ। নিঘুরসৈ 
র্ম্থপজঃসৈ 3! যামমাত্রক* ॥ 
ঘুষ দরদ রদ তু পাতযেৎ, 
সুতযুক্তিবৎ ॥ 'তত্রোর্দুপিঠরী- 
লগ্ন” গর্লীযাদ্রস মত্মণ। শুদ্ধ 

৷ মেব হি তৎ সুত" সর্বকর্ণ সু যো- 
জযে্।; ইতি চ ভাবপ্রকাশঃ] 
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হি্গুল। স্ত্রী দেশবিশেষঃ। থা! 
ব্রহ্মরন্ধু' হিজ্ুলাযা* ভৈরবে। 
ভীমলোচনঃ] কোউরী সাম. 
হামা] ব্রিগুণা য। দিগস্বরী || 
ইতি তন্তরচুডামখৌ পীঠমাল। 
11) অন্যচ্চ! কন্যা চো 
স্েদস'জাতা সাসৃ্িলিলিহে- 
ভূতা! ততস্তা মাহ বালাকশ্র 
রা রেনু ভঁমান।। শঙ্করে। 
রদো লোকপ্রেবার্থায বটে | 
ই /ত্বাপূজযিষ্যস্তি সুরা খা; 
ষধঃ গিতর স্তথা | যক্ষ বিদ্যা, 
ধর শ্চৈব মানবাশ্চ গুভ"করি 
। ত্বা" স্তোব্যন্তি সদ দেবি বলি 

হিপ্ীর 
|| বৃহতী। ইতি ভাবপ্রকাশঃ |) 

হিহ্লুঃ পু* ক্লী হিহূলঃ। ইত্য- 
মবঃ |! 

হিঙ্গশিরাটিক৷ স্ত্রী বশগল্রী । 
ইতি রত্বমাল! ॥ 

হিঙ্কল* ক্রী মধুমূল'। আলুইভি 
খ্যাত" । ইতি শব্দচন্ত্রিকা 11 

হিজ্জঃ পু* হিজ্জলবৃক্ষঃ; ইতি 
শবচজ্দ্রকা | 

( হিজ্জলঃ পু” বৃক্ষবিশেষঃ। হি- 
জল ইতি বঙ্গভাষ।। ইজর 
ইতি ৯08৯৬ তগুপর্য্যাবঃ 
। নিচুলঃ২ ইজ্জলঃ ৩। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ। পিচুলঃ৪ নরীকা- 

পুষ্পো্করৈঃ করৈঃ1। চর্ট্ি 
কেতি শুভ" নাম বম্মাদ্রধির 
চর্চিতা। ইত্যেৰ মুক্তাবরদেন, 

চর্চিক। ভূতান্যাত1 হরিচর্মম 
বাসিনী। মহী" সমস্তাদ্বিচচার 
সুন্দরী স্থল" গতা হৈঙ্গল মাদ্য | 
মুত্তম*]। ইতি বামনপুরাণে ৬৭ 
অধ্যাযঃ || 

হিঙ্গুলিঃ পু* হিুলঃ1 ইতি জ. 
টাধরই)। 

হিঙ্কুলকা৷ স্ত্রী কণ্টকারী। ইনি, 
শব্দচন্দ্রিক] 1 

হিঙ্গুলী শ্রী বার্তাকী!ইত্যযরঃ 

ূ 

ূ 

স্তঃ ৫ অস্ুজঃ ৬ ইতি জটা- 
ধরঃ 11 ধনদ2৭ কাস্তঃ৮ জল- 

জঃ৯ দীর্ঘপত্রকঃ ১* নদীজঃ 
১১ রক্তঃ ১২ কান্মুকঃ১৩। অ- 

স্য গুথাঃ। কটুত্ব"। উষ্তত্ব* । 
পবিত্রত্ব*। ভূত বাভাষয নানা 
গ্রহচারাদিদোযনাশিত্বঞ্ণ।ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ1॥ অপি চ। ইজ্জ- 
লো। হিজ্জল শ্চাপি নিচুল শ্চা- 
স্থুজস্তথা। জলবেতসবছেদ্যো 

হিজ্জলো হয" বিষাপহঃ॥ ইতি 
ভাবপ্রকাশহঃ)। 

। হিঞীরঃ পু" হস্তিপাদবন্ধঃ যথ। 



8১৮৪ 
হিডিস্ব! 

/বিন্দুজাল* পুনঃগন্ম*শৃঙ্ঘলো | 
নিগ্রডে। হন্দুকঃ। হিঞ্জীরশ্চ 
পাদগাশো। বারি স্ত গজবন্ধতুঃ | 
। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

হিড ইউ গতৌ।। অনাদরে। ] 
ইতি কবিকল্পদ্রমঃ] ই হিগ্যতে ূ  
।উ হিগতে। ইতিদুর্গাদাসঃ॥, 

হিডিস্বঃ পু" রাক্ষমবিশেষঃ। স্ 
ভীমসেনেন হতঃ॥ ইতি মহা 
ভারত"। হিডস্ব ইতি চ পাঠঃ |! 

হিডিম্বজিৎ পু* ভীমসেনঃ। ইতি। 
ব্রিকাণ্শেষঃ॥ ৃ 

হিডিস্বনিসুদনঃ 1 
হিভিস্বভিহ %. ভীমসেনঃ ! | 

ইতি ভূরিপ্রযোগরঃ || | 
হিডিস্বা স্ত্রী হিডিস্বরাক্ষসভগিনী | 

| ষথা। হৃফে। মানুষমা*সস্য। 
মহাকাযো মহাবলঃ। আঘাষ, ৷ 

হিওন* ক্লী 

হিওীর 
সেনৌরসেন ঘটোৎ্কচোজাতঃ 
। যখ।। প্রজন্ঞে রাক্ষপী পুজ" 
ভীমসেনাম্মহাবল”। রিৰপা- 
ক্ষ" মহ্বক্তু* শশ্কুকর্ণ' বিভীষ- 
৭1| প্রণম্য বিকচঃ পাদাৰগৃ- 
কাৎ সপিতুস্তদা। মাতুশ্চ প- 
রমেস্বাস স্তৌ চ নামাস্য চক্র- 
তুঃ॥ ঘটো হাস্যোৎ্কচ ইতি 
মাতা ত" প্রত্যভাষত। অব্রবী- 
তেন নামস্য ঘটেখ্েকচ ইতি 
স্ম হা ইতি মহাভারতে আদি- 
পর্বণি ১৫৫ অধ্যাষঃ 11 

 ছিডিস্থাপতিঃ পু" হনুমান্। ইতি 
শব্দরত্বাবলী | 

হিডিম্বারমণ পু* হনৃমান্। ইতি 
ত্রকা তি টা 

ভূমণ*1| রত*। ইতি 

মেদিনী॥ লেখন"' ইতি বিশ্বঃ 
মানুষ" গন্ধ” ভগিনী মিদ মত্র-| হিগ্ডিকং পু* লগ্মাচার্য্যঃ) ইতি 
বীৎু।, উপপন্ন শ্চিরস্যাদ্য ভ- হারাবলী 1! 
ক্ষ্যোষ*মমসুপ্রিষঃ! স্সেহস্বা-  হিগ্ডিরঃ পু* হিওীরঃ1 ইতি শব্দ- 
ন্ প্রসবতি জিন্ব! পর্ধ্যেতি মে রত্বাবলী 1 
মুখ] এব মুক্তা হিডিস্বা তু. হিতী স্ত্রী দুর্গা। ইতি ত্রিকাওড- 
হিডিঘেন তদ। বনে! ভরাতৃর্বচ- শেষ ॥ 

ন মাল্ঞাষ ত্বরমাণেব রাক্ষপী ॥ ) হিতীশ্রিযতমঃ পু* শিবঃ! ইতি 
ইতি মহাতারতে আদিপর্বণি শব্দরত্বাবলী ॥ 

১৫২ অধ্যাষঃ তদ্দীভে ভীম-? হি্ীরঃ পু* সমুদ্রফেণঃ। ইত্য- 



4১৮৫ 
হ্ভিপ্র 

মরঃ1। বার্তঙ্গঃ1 পুরুষঃ 1 
ইতি মেদিনী || রুচক"। ইত্যু 
ণার্দিকোষঃ )৮ 

হিত* ব্রি পথ্য" গত” ধু” 
ইতি মেদিনী | ইফ্টমাধনণ। 
ইতি মুগ্ধবোধটাকাযা” দূর্গাদা 
সঃ] মজল”। যথা? গচ্ছ 
স্তিষ্ঠতে। বাপি জাগ্রতঃ স্বপ. 
তো! নষৎ্1 সর্বসত্ব হিতার্থায রর 

. 

. 
তত্পশো রিক চেফিত” | 

হিতহিতবিচারশূন্যবৃদ্ধেঃ রর ৃ 
তিসমধৈ অর্তি বিবর্জতস্য । 
উদরভরণমা ্রতুষ্টবৃদ্ধেঃ পুরু- 
যপশ্যেঃ পশোশ্চ কে বিশেষঃ 
1 ইতি গারুডে ১১৫ অধ্যায়ঃ 
1) মিত্র“! ষথা।। হিভতসমরিপু. 

পলা যে নিপর্গে নিরুক্তা অ- 

ধিভিত হিত মধ্য। স্তেপি ভগ. 
কালমিত্রেঃ ৮ ইতি জ্যোতি- 
৫ ূ 

ই 

১ পু শিশুও ইতি রাজ- 

| 

বৰ | 

এপস 

রি চারঃ ইতি শব্দ 

হিতোপ 

রত্বাবলী ॥ 
হিতবাদী ব্রি হিতকথনশীলঃ! 

সশ্পরামশাঁ। হিতশব্দপূর্থক 
বদধাতে! ৪িন্ প্রত্যযেন, নি. 
স্পন্নঃ 

হিতাবলী স্ত্রী গঁষধবিশেষঃ ] 
হিষাবলী ইতি হিন্দীভাষা ॥ 
তশ্পর্ব্যাধঃ। হাদগাত্রী ২ হষ্ঠ- 
স্ঃ৩ অঙ্গারজ্কঃ৪ অঙ্গার 
গ্রন্থিঃ ৫ গ্রন্থিঃ৬ গরন্থিলঃ ৭7 

অগ্য। গুণাও। মারকত্বৎ? তিভ্ত- 
তব“! প্লীহ গুন্মোদর কমি ঈখ- 
গা ত্যুগ্রথন্ভঁ কওতিনা শিত্বঞ্চ 
ইতির 'জনির্ষণ্টঃ 0. 

ছিতৈষী ত্রি হিতেচ্ছাকারী। থা 
1 বৃহজ্রাজমার্তপ্ডে! যাত্রা বি- 
বাহ ব্রতবন্ধ বেশ্ম প্রাসাদ চ- 
ডাকরণ*হিতৈষী! নষ্ট: ভুগে 
নোগদিশেরাণা” দেবপ্রতিষ্ঠা 
মপি কর্ণবেধ” 0 ইতি ষ্লমাস- 
তত্তণ ॥ 

হিভোভ্তিঃ শ্রী পথ্যবচনণ। ইতি 

ধনগ্রষঃ 1 
হিভোপদেশঃ রি সপরাসশ- 

দান"! বিষ্তশন্মঞ্কত মিত্রলীত 
সুহৃন্তের বিগ্রহ সান্ধনাম কথ 

যাজক শীতিশান্ত্র। হথ। চত্ষ্ট 



প১৮৬ 
 হিস্তাল 

। সিদ্ধিঃ সাধ্যে সত মস্ত প্রমা- 
দ্াত্তস্য ধৃ্টেঃ। জা ক্ুবীফেণ 
রেখেৰ থ্ শশিনঃ কল। 1) 
আদতে! হিতোপদেশে! ইষ* পা. 
টব সপম্কৃতোক্তিযু। বাচা" সর্ব 
্র বৈচিত্র্যৎ নীতিবিদ্যান্দদাতি 
চ1 ইতি হিতোপদেশপ্রথম- 
শ্লোকদ্বযণ |। 

হিস্তালঃ পু” বৃক্ষবিশেষঃ। হেঁ- 
তাল ইতি ভাষা! তম্য কল 

যঃ। ,পুগরো (টঃ ২1 ভৎ্ফল* 

কিরিটি। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ 0 
৫1) ভস্য সী স্তরণ গুণাশ্চ 

। হিন্তালঃ স্ুলতালশ্চ বন্ধপ- 
লো বৃহদ্দলঃ। স্থিরপজো দ্ধ 
ধালেখ্যঃ শিরাপজে! হস্থিরা- 
জ্ঘিকঃ]। গর্তস্াবী নীলতালো। 
ভীষণো বহুকণ্টকঃ । অঙ্নসারে। 
বৃহভালঃ স্যাচ্তুর্দশশধাভিধঃ 
| হিস্তালো মধুরায্নশ্চ কফ 
পিত্ত দাহনুত। আম তৃষগগহা 
রী চশিশিরে। ব বাতদোষরুৎ ) 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥%॥ সভূ] 

. তৃণরাজবিশেষঃ। যথা ক্রিষা- 
কৌমুদ্যা” বশিষ্ঠঃ1 গুবাক তা- 
ল হিস্তাল। স্তথ! তাড়ী চ কেত- 

শি শি শসা পাপী 

শী পিসী 1 শো শশী 

স্পা পপসপপাপপা শা শি প শি? টি তি ৩৩ ০ শ্পাশীশীশীশি 

 হিন্দোল 

কী। খঙ্জুর নারিকেলৌচ স- 
পশতে তৃণর জকাঃ1। তৃণরাজ 
শিরা পলৈ ধর র্যা দ্স্তধাব- 
নণ। তাবস্ভবতি চগালে। যাৰ 
দ্গাণনৈব পশ্যতি | ইত্যাহি- 
'কাচারতত্ত্” 

হিন্দুঃ পু” জাতিবিশেষঃ | হিদু 

উদ্বেগ“) ইতামরঃ 0 তঞপর্য্যা- 

ইতি ভাষা । যথখ।। পশ্চিমাক্া- 
য মন্ত্রাস্ত প্রোক্তাও পারম্যভাষ- 

য|। অক্টোন্তরশতাশীতি ধেঁ- 
যা" সাধনা কলৌ ॥ গঞ্চ- 
খানাঃ সপ্তনীরা নৃবশাহা মহা- 

হিন্দখম্মপ্রলোপ্তারো 
জাযস্তে চক্রবর্তিনঃ1 হীনঞ্চ 
দূযষত্যেব হিন্দু ধিভ্যচ্যতে প্রি- 
ষে। পূর্বাম 

তিঃ প্রকীর্তিভাঃ। | ফিরিজভা- 
যয মন্ত্র স্েষাণ »*লাধনাৎ 

[যে নবশত*ষডশী- 

কলৌ । অধিপ। মণ্ডলানাঞ্চ 
সংগ্রামেস্বপরাজিতাঃ।1 ইণরে- 

জা ন্ব যট পঞ্চ লগ্ডজ। শ্চাপি 
ভাবিনঃ। ইতি মেরুভন্ত্রে ২৩ 
প্রকাশঃ 11 

(ছিন্দোলঃ পু” আবণশুব্রপক্ষবি- 
হিতভগবদ্যাভ্রাবিশেষঃ। ঝল- 

নযাত্রাইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ। ঘ- 

ডাগান্তগতরাগবিশেষঃ! হি- 



হিন্দোল 

ডোল ইতি হিন্দীভাষা। যথ]! 
ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈৰ হিন্দো- 
লে। দীপক স্তথ!। শ্ীরাগে। মে- 
খরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাম্বযাঃ 
॥ অস্য স্তিং! বেলাবলী রা- 
মকলী দেশাখ্য। পটমঞ্জরী ৷ 
ললিতা সহিত। এত। হিন্দোল- 
স্যবরাঙ্জনাঃ।! অথ হিন্দোল- 

ধ্যান” নিতঘ্িনী মন্দতরঙ্গিতা- 
সু দোলাস্তু খেলানু স্বমাদধানঃ 
1খর্বঃ কপোলদ্যুতি কামযুক্তো 
হিন্দোলরাগঃ কথিতো। মুনী- 
ব্ৈঃ1) তৎপুজ্রা যথা ৷ আভী, 
রঃশুভ্ ধঘলৌ চন্দ্র কাস বিমো- 
হকাঃ! চন্দ্রকাস্তঃ স্েহবেদঃ 
হিন্দোলাত্মজ কীর্তিতঃ॥ ইতি 
সজীতদর্পণঃ11% 1 তস্য গান- 
সমযষেো যথা? হিন্দোলঃ পঞ্চমঃ 

সিন্ধ ললিতশ্চ বসস্তকঃ! তখা- 
রে! ভটীষারী চ আদ্যযামে গ্র- | 
শ্লীযতে॥ ইতি বৃহুত্সঙ্গীতরত্রা 
করঃ11ঞ% 11 হনুমন্মতে ষড়ীগা 
ণা" মধ্যে দ্বিতীযরাগঃ। ত্রহ্মণঃ 
শরীরানির্গতঃ! কেচিন্তে না. 
ভিতঃ। অস্য জাতিঃ ওতডবই । 

অর্থাৎ ষগ মপন ইতি পঞ্চ- 

১৮৭ 
হিন্দোল 

 শ্বরঃ। বষস্ততোঁদিবা প্রথম 
ভাগে গানমমযঃ1 রাগমালাষা 

মস্য বপ*? অল্পবষঃ সুন্দরঃ 
গীতবর্ণঃ উত্তমা্তঃ স্বর্ণ মযহি- 
ন্দোলাকঢঃ সুসজ্জিত সুন্দরী- 
স্রীভিঃ গীত" গাধস্তীভিঃ হি- 
ন্দোলান্দোলযস্তীভিশ্চ সহ প- 
রমানন্দেন হাস্য কৌতুককারী 
1) অন্য পঞ্চরাগিণ্যঃ। যথা? 

রামকরী১ দেশাখী ২ ললিত। 
৩ বিলাবলী৪ পটমঞ্জরী ৫1 
অন্য পুত্র অফ্টৌযথা। চন্দ্র- 
বিশ্বঃ১ মজলঃ ২ শুভঃ ৩ আ'- 
নন্দঃ৪ বিনোদঃ ৫ প্রধনঃ ৬ 

গৌরঃ৭ বিভাসঃ ৮ 111 
ভরতমতে অস্য রাগিণ্যো যথ। 

৷ রামকলী ১ মালাবতী ২ আ- 
শাবরী ৩ দেবারী ৪ গুণকলী 
৫1 তন্মতে পুজ। যথা) বসস্তঃ 
১ মালবঃ২ নারুঃ৩ জশলঃ৪ 
বখারবন্দঃ ৫ লঙ্বাদতন? ৬ না- 
গথুনঃ৭ ধবলঃ ৮)! এষা" ভা- 
ধ্যাযথ1! লীলাবতী ১ কেরবী 
২ চষতী ৩ পুরবীঃ পারাবতী 
৫ তিরবনী ৬ দেবগিরী ৭ সুর- 
সতী ৮1 ইতি সঙগীতশা স্তর 1 

স্বর মিলিতঃ ৷ অস্য গৃহ" যড্জ- [; হিন্দোলকঃ পু* যানবিশেষঃ | 



৪১৮৮ 
হিম 

তৎ্পর্যযাযঃ1 প্রেপ্বা ২ দৌল। | 

৩। ইতি জটাধরঃ দোলিকা! 
৪ হিন্দোলা ৫1 ইতি হ্ারাক্লী: 

হিন্দোল ভ্ত্রী দোলিক।। হেঁদ- | 
ল। নত ভাষা। ইতি হারাব্লী 

হিম" ত্রি শীতগুপবিশিউঃ। শী- 
তলবস্ত। তগপর্যযাষঃ। সুধীনঃ 
২ শ্িশিরঃ৩ জডঃ৪ তৃষারঃ | 
৫ শীতলঃ ৬ শীতঃ ৭। ইত্য-। 
মরঃ1। 

হিষ* ব্লী আকাশবাম্পঃ। তৎ-. | 

হিমগি 
হাষণ পৌষমাসায়কঃ1 যথা! 
হিম শিশির বসস্ত শ্রীক্ম বর্ষ। 
শরত্সু স্তন তপন বনাস্তো হর্ম্য 
গোক্ষীরগানৈঃ | সখ মনুভব 
রাজ" সদ্দিষো যাত্ত নাশ* দি- 
বস কমল লজ্জ| শর্বরী রেণু প- 
ককাঃ]| ইতি খতুসণ্হারঃ1 হি- 
মালযপর্বতঃ1 ইতি হিমজাদি- 
শব্দ দর্শনা || 

হিমকঃ পু" বিকম্কতবৃক্ষঃ। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ 1 

গর্যযাযঃ। অবশ্যাষঃ২ শীহারঃ, (হিমকর; পু" কপরিঃ। ইতি রাজ- 
রর তুহিন”৫ প্রালে | 

৬ মহিকা৭। ইত্যমরঃ 11. 
জাত ৮ খবাম্পঃ৯ রজ-। 
নীজল*১০1 ইতি হারাবলী |] 
অস্য ৭81 কফ বাধ্বর্ধাকত্বণ ) 
ইতি রাজবল্লভঃ 0 চন্দন* 1: 
ইতি মেদ্িনী ॥ পদ্মকষ্ট, ্ 
রঙ্গ") মৌ্তিক। ইতি রাজ-. 
নির্ধনঃ॥! নবনীত"! ইতি শ. ূ  

 বচক্্রিক।॥ শীত! ইতি হেম- 
চন্্রঃ॥। 

হিমঃ পু* চন্দনবৃদ্ষঃ। ইতি হেম- | 
চন্্রঃ|। চন্দ্র ইতি শবচন্দ্রি 
কা।। কপুরিঃ! ইতি রাজনির্ধ 
চ্টঃ]] হমন্ত্ঃ। সতু অগ্র রা 

র 

ৃ 
নির্ধন্টঃ1 চন্দ্রঃ। যথা। দশা 

্রাধীষস্যা দরদরিত নীলোৎ, 

গলরুচ। দবীযা"স"দীনৎন্নগয 

কুপুষা ম। মপি শিবে। অনেনা- 

য*ধন্যো ভবতি নচতে হানি 

রিষতা বনে বা হন্দ্যে বা সম- 

কর নিপাতে। হিমকরঃ1| ই- 

ত্যানন্দলহরী |৷ 

হিমক্টঃ পৃ" শিশিরতৃঃ! ইতি 
র। জনির্ঘনঃ ্ 

হিমগিরিঃ পু* হিমালযপর্বতঃ 
যখা। ধনুঃ পৌন্প* মৌ মধু- 
করমধী পঞ্চবশিখ। বসস্তঃ মা: 
মন্তে। মলযমরুদাষোধনরথঃ | 
তথাপ্যেকঃ মর্ঘ ইিমগিরিসুতে 



1১৮৯ 

হিম্প্র 

কামপি রূপা মপাঙ্গাতে লব 
জগদিদ মনঙ্গে! বিজবতে ॥। / 

ইত্যানন্দলহরী || 
হিমজঃ পু* মৈনাকগিরিঃ। ইতি 

মেদিনী ] 
হিমজ। তরী পার্বতী ॥ শটী। ইতি 

মেদিনী | ক্ষরেণী। ইতি রাজ- 
নির্ধন্টঃ1। 

হিমজবটিঃ পু* জজব'টিঃ। ইতি | 
হারাবলী ॥ কচিৎ পুস্তকে হি 
মঝন্টি রিতি পাঠঃ 

হিমতৈল” ক্রী কপ 'রিতৈল* ? 
ইতি রাজনর্ধন্টঃ 

হিমদগ্ধা জী ক্ষীরিণী। ইত 
রাজনির্ধন্টঃ | ূ 

হিমদর্দিন" ব্লী হিসসসঙ্গপাতেন 
দুঃখনাযকদিনণ। তণ্পর্ধ্যাযঃ | 
গল্রহিমণ ২1 ইতি ভ্রিকাণড- 
শেষ 11 

হিনদ্যতিঃ পু* চত্দ্রঃ। ইতি শব্দ- 
মাল। 1]! 

হিমদ্রমঃ পু" মহানিহঃ। 
বাতা নির্ঘন্টঃ | 

হিনধাতৃঃ পু* হিমালষপর্বতহ। 
ইতি কেটি ্ 

হিনপ্রস্থঃ পু* ছিমালষঃ1 ইতি 

হ্মা" 
হিমবত্জুতঃ পু মৈনাকগর্থতঃ 

। ইতি ভ্রিকাগডশেষঃ 1) 

হিমবৎ্সুতা শ্রী গঙ্গা ইতি 
ধনগযঃ1) উমা চ 1] 

হিমবান পু হিমালফপর্থতঃ | 
ইত্যমরঃ 1 তত্কন্যা গঙ্গ। ! 
যথা) গঙ্গা! হিমবতো ষতে নং 

রলাকৈকপাবনী ।স্ব যোগাগি- 
বলাদ্েবী লেভে পুরী" মহে- 
শ্রী") ইতি দেবীপরাণে ১২ 

অধ্যায়ঃ | হিমবিশিক্টে ভরি 
হিমবালকঃ পু” কগুরিহ। ইতি 
রাজ নর্ধণ্টঃ 1! 

হিমবালুকা। শ্রী কপূরঃ। ইত্য- 
মরঃ | 

হিমশকর। স্ত্রী যাবনালী। ইতি 
রাজনির্ঘণ্টঃ |] 

হিমশৈলজ| স্ত্রী দূর্গ।। ইতি 
শবরত্রাবলী 1 

হিনমহতিঃ জী হিমসমূতঃ 
বরফ ইতিপারসান্ডাষ।। ত৩- 
পর্ধযাযঃ। হিম নী২। ই । ইত্ামরঃ 
মহদ্বান"৩। ইতি জট ধের 

র রি £হ সক পু" খিস্তালবৃক্ষঃ 

ইতিশব্দদ বশী 
হিমা আরা জম্বলা] তপু | 

ভদ্রমন্ত।॥ নাগরমুস্তা | পৃকা 



ক১৯৪ 
হিমাল 

1 চনিকা! ইতি রাজনির্ধন্টঃ। | 
হিমা*শঃ গু* চত্ত্ঃ।ইতামরঃ | 

কগৃরঃ। ইতি রাজনির্ধণ্টঃ | 
হিমাশশ্বতিখ্যৎ ক্লী রৌগ্য"। ইতি 

হেমচন্ত্ঃ 
হিমাগমঃ পু" হেমস্তঃ। ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ || 
হিমাদ্রিঃ "পু" হিযালষগর্ধতঃ | 
ইতি ভুরিপ্রযোগঃ || 

হিমাদ্রিজ। স্ত্রী ক্ষীরিণী। হি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥। পার্ধতী চ॥ 

হেমাদ্রিতনঘ। রী তি 
বক্ষামাণশবদর্শনাৎ ॥ 

হিমাড্রিতনষাপতিও স্ত্রী শিবঃ 
ইতি রুবিবগ্পলত। ॥1 

হিমানী সী হিমসণ্হতিঃ।ইত্য 
মরঃ)। যাবনালশর্করা। ইতি 
রাজনির্ধপ্টঃ11 

হিমারাতিঃ 
ইতি নী || চিত্রকবৃক্ষঃ 11 

হিমান্ 
গ্বাধিপঃ ৬1 ইতি জটাধরঃ ॥ 
উদগতিঃ ৭ অদ্রিরাট৮ 'ষেন- 
কাপ্রাণেশঃ৯ হিমবান্* হি- 
প্রস্থঃ 55 ভবানী গুরুঃ ১২ 1 
ইতি হেমা ॥ তু লক্কায। 
উত্তরে বর্ততে! 'ভারতবর্ষস্য 
সীমাগর্যতে হফ"। অন্য দীর্ধে 
দশমহস্ষোজনাণি। প্রস্থে দি- 
সহমযোজনানি। যথা1। এব, 
দক্ষিণেনেলাবৃত* নিষধে] হেম- 
কুটো হিমা লষঃ ইতি প্রাা- 
যত যথা নীলাদযঃ। অধৃত- 
যোজনোৎ্সেধা হরিবর্ষ কি" 
গুরুষ ভার়তানা* যথাসপ্ধ্য | 
ইতি শ্রীভাগবতে ৫ স্কন্ধে ১৬ 
অধ্যায়ঃ 9 

হিমালযস্তুতা স্ত্রী উদ্'। ইতি 
কবিকল্পলভ। | 

পু" আমিঃ] ভুর্ঘয৫) হিমালা স্ত্রী ভূম্যামলী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

অকৃক্ষঃ। ইত্যমরে বিষ; হিমাজ* ক্রী উত্পল*! ইতি 
কার্কাহ্বশব্দযো। দর্শনা || 

হিমালযঃ পু" গুর্ুখদিরঃ। ইতি 
শবচন্দ্রিক| 1 স্বনামখ্যাতপর্থ- | 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
হিমাবতী স্ত্রী হ্বর্ণক্গীরী। ইত্য- 

মরঃ | 

তঃ। তগর্যযাখঃ  গপতিঃ২. হা পু" কপূরিঃ। ইতি 
মেনাধবঃ ৩ উ্বাগুরুঃ৪1 ইতি, কেচিৎ 1 

ভ্রিকাগ্ুশেষঃ 1 হিমাদ্রিঃ ৫ ন- । হিয়াহ্বযঃ পু* কপুরিহ। ইতি 



দ১৯৩ 
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ত্রিকাণ্ডশেষঃ সুযোজনপৃ্থব একৈকশঃ গূর্ব- 
হিমাশ্রঘা স্্ী স্বর্ণজীবস্তী! ইতি | স্মাৎ পূর্বন্মাত্দুত্তরোতরো দ- 

রাজনির্ধপ্টঃ 1  শাশ্শীধিকাশশেন দৈর্ঘ্য এব 
হিমিক! স্ত্রী ভৃখোপরিপতিত- ; হসস্তি। ইতি শ্রীভাগবতে ও 

হিম*। ইতি ফেচিৎ 1? স্কদ্ধে ১৬ অধ্যাযঃ 1 
হিমেলুঃ ভ্রি হিমক্রেশিতঃ | হিমা- [হিরগ্যঃ পু* ব্রঙ্গা॥ সুৰর্ণমষে 

ত্ঁঃ। ইতি কেচিৎ। ত্রি।ইতিমেদিনী | 
হিনোত্তরা স্ত্রী কপিলদ্রাক্ষা 1) হিরণ্য* ক্রী স্বর্ণ" ধুত্তুর*। ই- 
ইতি রাজনির্ধনঃ 1 ত্যমরঃ1) রেতঃ 11 দ্রব্য 1 

হিমোছপন্না আ্্রী যাবনালী 1] বরাটঃ1। অক্ষষ*॥ মানভেদঃ 
ইতি রাজনির্ধপ্টঃ 1 11 অঙ্গপ্যৎ! ইতি মেদিনী |! 

হিমোস্ডরা স্ত্রী শ্ী। ইতি রাজ- 
নির্ধপ্টঃ 1 

হিম্যঃ ত্রি হিমভবঃ | হিমশব্দাৎ 
যন প্রত্যষেন নিম্পঙ্থঃ) ইতি 
সিদ্ধাত্তকৌমুদস | 

হ্রঙ্গুঃ পু* রাহুঃ। ইতি ফেচিৎ, 
হিরণ* ক্লী রেতঃ।। ঘর্ণ*1। রর 

এ. টকঃ1 ইতি মেদিনী |! 
হিরণবষ* ক্লী ভারতবর্ধাদি নব- 

বর্ষান্তর্গতবর্ষবিশেষঃ। ইতি 
ন্িকাগুশেষঃ |] তদ্ধিবরণ' যথ] 
। উত্তরোত্তরেণেলাবৃত* নীলঃ 
শ্বেতঃ শৃঙ্গবান্ ইতি ভ্রযো র. 
ম্যক হ্রিথুষ হবূণা* বর্ষাথা* 
মর্যযাদাগিরযঃ প্রাগাযত। উ- 

ভয়তঃ ক্ষারোৌদাবধযে| দ্বিমহ 

রজত*।। ধন*। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ 

হিরণাকশিপুঃ পু* দৈত্যবিশেষঃ 
1 সতু কশ্যপস্য দিত্যা” পত্যা 
জাতঃ। তস্য সহোদরঃ হিরণ্যা- 
ক্গঃ। তস্য ভার্য্যা কষাধুঃ।তস্য 
পুজাঃ সণ্হাদঃ১ অনুহাদঃ ২ 
হাদঃ ৩ প্রহাদঃ ৪1 কন) সি" 
হিক।! ইতি শ্রীভাগবত*।! অ- 
পিচ! ত্বযা যৌনিহতৌ দেব 
দ্ানবৌ মধুকৈটভৌ ; অবতী- 
শোঁপুন দৈত্যো ভূত্বা কশ্যপ- 
নন্দনৌ 1 হিরণ্যকশিপু শ্চৈব 
হিরণ্যাক্ষো মহাস্ুরঃ। সুদূর্জ 
যোদ্ধতৌ তৌ তু পুনর্জাতৌ ম- 
হাবলৌ ॥ পুলস্তযস্য বলে দেব 



 ছ্রশ্য 

রাক্ষসেন্্রাংরীচ তৌ। তষোস্ত। 
পাদবিন্যাস মসহস্তী জনাদন 
| তবাস্তিক মন্প্রাপ্তা দশাস্য 
ঈম্তকর্ণযোঃ। ইতি বহ্িপুরাণে 
বৈশ্রবণ বরপ্রদদান নামাধ্যাবঃ 
0411 তদুপত্ত্যাদি যথা |, 
দিত্যঃ পুক্রদ্ধয” জজ্ঞে কশ্যপা- 
দিতি নঃ শ্রুত*। হিরণাক্ষশ্চ 
র্দর্ষো হিরণাকশিপু স্তখা |. 
কশ্যপন্যাশ্রমোপ্যাভু্ পুণ্যে 
বৈ পুক্ষরে পুরা! খষিভি দেব 
তাভিশ্চ গন্বর্ঘৈ রূপশোভিতঃ 
1 আসনান্যুপর্রপ্তানি কাঞ্চ 
নানি তৃগঞ্চবৈ। ঝধীণা মৃদ্বি- 
জা” তে বৈ উপবিষ্টা যথাক্র 7 

হোত্ স্তত্রাসন” যু; 
হবি স্তত্রাথ জহ্বতঃ। অন্তর্বত্বী ] 
মাৎ্।। 

দিতি শ্ৈৰ পত্রী চ সবপাগতা 
| দশবর্ষ সহস্াণি গর্ভ স্তস্য। ম. ূ 
বর্তত। স তৃগর্ভে বিনিঃসৃত্য 
মাতৃর্বে উদরাভদা ] নিষসা- 
দাসনে গভঃ কশ্যপস্যাপি সমি- 
ধৌ। তৎদৃষ্টী মুনষ সত্য নামা 
জর্বস্ত তদ্ধিত"॥! হিরণাকশিপু 
স্তন্মাৎথ কর্মাথানেন স ম্মৃতঃ ॥ 
হিরণ্যাক্ষে হনুজ স্তস্য সি“হিকা। 
চতথানুজা |; রাহোঃস। জন: 

পপ 

হিরণ্য 
নী দেবী বিপ্রচিত্রেঃ পরিগ্রহঃ 
হিরপ্যকশিপু দৈত্য শচার পর- 
মণ তপঃ॥ ততো বর্যসহসাণি 
নিরাহারো হাধঃশিরাঃ 1 ত* 
ব্রহ্মা ছন্দ্যামাস দৈত্য* তৃফৌ। 
বরেণ তু! সর্বাষরত্ব' বত্রে 
শস্তান্তৈ ন দিবা নিশি! অহ 
সর্ব* বিনিজির্ত্যি সর্থদেবত্ব মা- 
স্থিতঃ। অণিমা গুণৈশ্বরধ্য 
মেষ মে দীযতা” বরঃ! তেনৈৰ 

মূক্তো ব্রহ্মা তু তন্মৈ দত্বা যথে- 
গ্িত* | দত্ব! চাস্য সভা” দ্ি- 
ব্য” তত্রৈবাস্তরধীযত হিরথ্য- 
কশিপু দৈত্য জোকৈ গীতিঃ পু- 
রাতনঃ।! রাজ! হিরণ্যকশিপু 
দৈত্যো৷ যা* যা" নিষেবতে ! 
তসা” তস্যা* নমশ্চক্র দেরবত!1 
খষিভিঃ সহ 1) এন প্রভাবে। 
দৈত্যো ২ভূৎ্ হিরণাকশিপুঃ 
পুরা। স্বয মগ্্রিশ্ সুর্য্যশ্চ বাষ্ 
রিন্দো! জল* স্বয*।। ভূত্বা চ- 
কার রাজ্য" স মন্বত্তরচতদ্শ ! 
তস্যাসীৎ্ নরসিণ্হস্ত মৃত্য বিঝঃ 
পুরা! কিল ॥ নখৈ স্তেন বিনির্ভি- 
মে! নার শুষ্ক! নখাঃ স্ুতাঃ | 
হিরণ্যাক্ষম্ুতাঃ গঞ্চ বিক্রাস্তাঃ 

্ সুমহাবল।ঃ 
]1 হিরণ্যকশিপ

োঃ 



হিরণ্য 
পুজ| শ্চত্বারঃ জ্ুমহবলাঃ। প্র 

হাদঃ পূর্বজ স্তেষা মনৃহাদ সত 
টৈবচা। ন“হাদ শৈৰ হাদশ্চ 

হাদপুভ্রান্ শৃণন্ব তান! ইতি 
বহিপুরাণে কশ্যপীধপ্রজা সর্ 
নামাধ্াধঃ : 

ন্ ফু 
হিরপ্যকশিপুহ। পু বিকুঃ। ইতি? 

হেমচন্দ্রঃ 1 
হিরণ্যকামধেনুঃ স্ত্রী যোডশম- 

হাদানান্তর্গতমহাদানবিশেষ 2] 
| 

যুথ।। মৎস্য উত্বাচ। অথাভঃ। 

সংপ্রবক্ষ্যামি কামধেনুনিধি প | 

রণ। অর্বকাঘগ্রদ” নৃণা মহাপা- 
তকনাশন* |! লোকেশাব বাহনৎ। 

তদ্বদধোমকাধ্যাধিবাসন”। তব 

লাপুরুষবত্ কার্ধয” ঈগড মণগ্ডগ 

বেদিক*]। হ্বন্দেষ্বেকাগিব জর. 

র্যাদগুরু রেকঃ সমাহিতঃ! কা; 

ঞুনন্যাতিশুদ্বস্য ধেন্ বহুসঞ্চ 

কারযেজ? উত্তম! পলমা হপ্যা 

তদর্ধেন তূমধ্যমা। ৪০১ ৰ 

তদদ্েন কামহেনঃ প্র কীর্তিতা 

|শ।কভাত্রপলান। গপঅন্শন্তে। ।
 

গীহ কারযেশ! বেলা কব । 

জিন" নাসা গুভতস্তসমা মৃত]! ! 
ন্যসেদ্প। ব্রি তা" তেন? মতা খ 

তবে রলৃতাণ। হ্াউকদঘো। 

পাশা শিস শা শিপ 

রি 
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পেতা" নানাকফলম্মাহত+]) ভ 

থাহ্টাদশধান্যানি সনন্তাৎ, প- 
রিকল্পযেৎ। ইন্সদগ্ডাউক" তদ্ৎ 
নানাফলবিভূষিত” 1! 
ধ্ামনৎ অদাহনন্ত তথ | 

| বৌধেষবস্ত্রববসপপ্রযক্তাত দী- 
গাতপজ্রাভরণাভিরামা*! সটা- 
মূরা* জও)লি নী" সঘণ্টা* মণিত্রি- 
কাণ্চন্দ্রক রৌগ্যগান্ধাণ! অরৈ- 
্চ সর্ধৈঃ পুরতো হতিজঙ্ট, 
হরিদ্রয। পুষ্প ফলৈ রনেকৈঃ | 
অজাজি হত্ত্বরু শর্করাভি বিতা- 
নকঞ্চেপরি গঞ্চবর্ণ ॥ আসান 
ততে। মঙ্জলবেদঘেো ষৈঃ প্রদক্ষি- 
ণক্কত্য স পুষ্গহস্তঃ। তাঁৰাহ- 
ষেতত" গুডদধেনগন্ৈঃ দিজায় দ- 
দ্যাদথ দর্তপাশিঃ]। তব সর্বদেব- 
গ্পমন্দির মভূত। | তা বিশ্বেশ্বর ভরি 
পথথে দি রর না"। ত্বদ্দান- 

শন নিরদ কে গা. 

প্রোক্ম নির্বতি ম 

৮.4 

ডু ৬ রী « 
৮৬৫ 

তছ&। বং ৬ ( 
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খিভাষ বিপ্রাষ যঃ ফনকধেন 
মিম।* প্রদদযাৎ। প্রাপ্ধেতি 
ধাম সপুরন্দরদেহজু উ* ফম্যা 
গণৈঃ পরিবৃতঃ পদ যিন্দুমৌ 
লেঃ।। ইতি মা [সো হিরণ্যকা- 
মধেনপ্রদানিকে। মাম ২৫৩ 
অধ্যায়ঃ |] 

হিরণ্যকোষঃ পু" ক্লতাক্ুতন্বর্ণ 
কপ! ইতি হেমচন্দ্রঃ 0 

হিরণাগ:£ পু" তন্গী।! ইত্যমরঃ 
|| হিরণা“গর্ত উত্পন্িস্থান ম 
সয ঢ রণ্যম্য গর্তে ভু 
বাহি বণ্গত্ত । এতস্য।1ও* হি 
রণ্যবর্ণ মভব২্1 তথা স্মৃতিঃ 

৷ ভিণ্যবর্ণ মভবভ্তদ গড কে 
শয”। তত্র জঙ্ছে শ্বয" ভক্ষ। 
স্বযস্ত রিও বিআ্তঃ ইত ॥| 
উপচারাৎ্ হিরণ্যবর্ণ ণ্ত' হির 
্যৎ] ইতি ভরত; 1 তন্যচ্চ ৷ 
হরথ্যগঞ্্ে হয তেনবু 
দ্ধি ম্মীত। অযোৌ। ইতি দেবীপু 
রাণে দেবীনিরক্ত ৪ অধ্যাযঃ 

1%11] যোডশনহদানানগতি 
দ্বিতযমহাদান”। যথ।] মু, 
স্যউবাচ। অথাতঃ সপ্প্রবক্ষ্যা 

মমহাদান ঘনন্তমণ। নাসস। হি. 
ণ্য? [গর্ত।খ্যৎ মহাগাতকনাশন" 

৬ 

জণ ইত 

পা পাটা শা স্পা খিল পরা 

পিসী সী পপ পপ পপ পাপা সিশিশ পাশী শিপন শিস স্পপস্াপপাশপা শাক পীস্প্পা ৮ শিশির শি পাপী সস সি পা পপ পাস পপ - পপি পিপি ৯৩ আপ পি 

হিরণ্য 
॥ পুণ্যা" তিথি" সমসাদা তল! 
পুরুযদানবৎ 1 খত্বিগ্গুপ স- 

স্তার ভূষণাচ্ছাদনা'দ ₹* 1 হ- 
। ধ্্যাদুপোধিত ভছললোকেশাবাহ- 
ম“বুধঃ। পুণাহব'চনণ কত্ব। ত 
দ্বৎ কুহাধিবসন*। ব্রহ্ষণৈ রা- 
ম.যৎ্ হণ তপনীযময* ঘভ1 
ঘ্বাসপ্তত্যঙ্গুলো চ্ছায* হেমগদ্ক- 
জগর্তবৎ || 'ভ্রভাগহীন* বি- 

স্তার মাজ্য ক্ষীরাভিপুরিত*। দ- 
শস্াণি সরভ্রানি দাত্র" সুচী 
তঁথব চ।। হেমনাল' সপিটক* 
বর রাদিত্যসতযূত*। তখৈবাব- 
রণ" নাভে রূপ ীতপ্চ কাঞ্চন 
গশ্বাতঃ স্বাপ ত্ৃদ্বদ্ধে মদ ও* 
কমগুল,॥ গদ্মাকারণ গ্ধনং 
স্যা, সমস্তাদঙ্গুল [ধিক*।| 
ক্রাবলী সমোগেত" পদ্মর'গদ- 
ল।হিভ') তিলড্রোশে পরিগত" 
বেদিমধ্যে ততো হচ্চযে্ড | ত- 
তে। মঙ্গলশবেন ত্র্মযোষ বরেণ 
চ। বৌ ধ্যদক*নান* লাপি- 
ভে। বেদগুজবৈঃ 8 শুব্রম।ল্যা- 
সরধরঃ সর্থাভরণভূষিতঃ। ইম 
মুচ্চারযেনান্্র, গৃহীতন্স্ুমার্জ- 
লিঃ)! নমো হিরণ্যগর্তায হিরণ্য 
কবচাষ ৮! সপ্তলোক সুরাধ্যক্ষ 



হিধণ্য 

জগ্নদ্ধাত্রে নমো নষঃ 1 ভূর্লোক 
প্রন্খ। লোক। স্ব গভে ব্যবস্থি 
তাঃ! ্রক্মাদয স্তথ। দেবা নম স্তে 
বিশ্বধারিথে॥ নম স্তে ভ্বনাধার। 
নম স্তে ভূবনাশ্রষ। নমে| রঃ ূ 
খ্াগর্ভব গর্ভে যন্য পিতামহঃ 
বত তুহদব ভূতাত্ম। ভূত রদ 

ব্যবস্থিতঃ। তত্মান্ম। মুদ্ধরাশেষ ৃ 

দ খন”সারলাগরাৎ্|। এব যাম- 
ত্য তন্মধ্য মাবিশ্যান্ত উদগ্খঃ 1 
মকউত্যা*প(রিস"্গৃহ্ ধন্মরাজ চ- 
ত্মৃখৌ | জানুমধ্যে শিরঃকৃত্বা 
ঠি ষ্েত শ্বা 'মপঞ্চক*। গভাধানণ, 

পু”্মবন* সীমস্তোন্নঘন” তথ] 11 
জর্ধ্য হিররণ্যগর্ভস্য তত স্ভে দবিজ-। 

গীত মঙ্গলঘোষেণ 
গুরু রুখাগষেভ্ততঃ॥। জাতবর্্মী-। 
দিকাঃ জর্ধযা ক্রিষাঃ ষোড়শ, 
চাপরাঃ। সুট্যাদিকঞ্চ গুরবে দ-. 
তব মন্ত্র মিম* জপেৎ্ 1 নধো হি ৃ  

রগ্যগর্ভীষ বিশ্বগর্ভাষ বৈ নমঃ ); ৰ 

পুজবাঃ 

চরচরম্য জগতো গৃহভূতাষ বৈ' 
নমঃ )। 
মর্ত্যধর্্ম। জরোতম। তাত স 

|| চতর্ভিঃ কলসৈ ভূষ সতত স্তে। 

দ্বিজপুন্রবাঃ। হান" অর্ধাঃ প্রস-! 

মাত্রাহ" জনিতঃ গর্ব 

৭১৯৫ রশ 

মাজাঃ সর্।ভরণডু'যভাঃ দে- 
বন্যন্েতি মজে ৭ স্থিতস্য কনকী- 
সনে। অদ্যজাতস্য তে হজানি 
অভিষেক্ষ্যামহে ব্য দিব্যে- 
নানেন বপুষ। চির'জীব সু খীভ- 
ব। ততো হিরণ্যগভন্ত তেত্যো 
দদ্যাধ্িচক্ষণঃ || তে পৃজ্যাং স 
ভাবেন বহুভ্যো। ব। তদাজ্ঞয। ৷ 

। তত্রোপকরণ* সর্ধ গুরবে বিনি- 
বেদযেৎ্।, পাদ্ুকোপানহ্* ই- 
ল্র"চামরাসন ভোজন? গ্রাম, 
বা বিষষ* বাপি যদন্যপ্দধিত" ভ- 
বে অনেন বিধিন। যস্ত পুণ্যে 
ইভ্রিবিনিবেদষেৎ। হিরণাগর্ভ- 
দান" স ব্রন্মলোকে মহীযতে |! 
পুরেষু লোকপালানা* গুতিম- 
হ্বভ্ভর" বসে! কক্দকোটিশত' 
যাবৎ ত্রন্মলোকে মহীষভে || 
কলিকলুষবিঘুক্তঃ সেবিতঃ সি- 
দ্বন“ঘৈ রমরচমর মালাবীজ্ামা- 
নে। হগ্মরোভিঃ। পিতৃশত মথ 

বন্ুন্ পুত্র পৌজ প্রপৌ! ত্রানগ 

অরকনিমাপ্ার যদেক এব 1] 

স-; ইতি পঠতি য ইথ”যঃ শুণোভীহ 
সবাদেষ দিব্যদেহে! ভবাম্)হ*। সম্যক মধ মুররিপুলো কে পৃ ঠীজ্য- 

তেসোহপিপিদ্বৈঃ। মতি » মগ 
চ জনানা* যো দদ্দাতি প্রিযার্থ' 



৯১ 

হিরথ্য 

বিবৃধগতি জনানা"নাষকঃস্যা- 
দমোঘ”ণ। ইতি মাৎস্যে ২৪৭ 
অধ্যায়ঃ 0৬1] বিঃ] ইতি 
তন্য নহ্নানস্তো ত্র“) ভুক্ম, 
শর রীরসমক্ট্যপ্ হতটৈতন্যৎ ॥ 
তগ্পর্বযাফঃ। প্রাণাত্বা ২ সু 
ত্রাত্সা ৩! ইতি বেদাস্তসারঃ |] 

হিরণ্যদঃ পু* সমৃদ্রঃ। ইতি কে. 
চি! হিরণ্যদাতরি তরি | 

হিরণ্যদ। ভ্রী পৃথিবী! ইতি 
কেচি৩]। 

হিরণ্যনাভঃ পু* মৈনাকপর্বতঃ। 
ইতি হেম্চন্দ্রঃ | 

হিরণ্যবাভঃ পু* শোণনদঃ। ই- 
ত্যমরঃ | শিবঃ! ইতি কেচিৎ। 

হ্রণারেতাঃ পু” অগ্রিঃ॥ চিত্রক- 
বুক্ষঃ! ইত্যমরঃ 1 ুর্ধ্যঃ। ইতি 
মেদিনী॥ শিব্ঃ। ইতি শব্ধরত্র 
ব্লী) 1 অগ্নে স্তমামকারণৎ 
এ যপ 1৩০ বীতিহো ত্রেণ 

বীর্য, ত্যক্ত পিন।নিমঃ তে 

নাক্রান্তে। হভবদ্বদ্ধন নন্দতে- 
জ। হতাশনঃ 7 ততে। জগাম 

দেবান।” সকাশ মানতদ/তি | 
দৈবতৈঃ প্র প্রহিত ভূর্ণ শ্রন্ধলো- 

ক"জগাম হা সগছুন্ টি 

লা* দেবী দদর্শপথথ গাবকঃ 11 

২ ক্স 

হিরণ্য। 
| ভাদ্র প্রাহচাধৎস্ব তেজো 
ৃ যথ্মম দর্ধর' 1॥ মহেশ্বরেণ স* 

ত্যক্ত" নির্দহ্ড বনান্যগি! ত- 
দ্বারণাচ্ট ঈটিলে গুজে। ধন 
ভবিষ্যভি॥ ইত্যগ্রিন। সা জব 
টিলা শ্রত্ব। সুত মনুভ্তমণ। প্র- 
ন্ষিগুসাত্র' জগ্রাহ তেজ এঁশ* 
মহাপগা]। তত জুগারযদেবী 
শার্ তেজঃ স্বপৃপুযুণ্ড। হৃতা- 

শনোগিচ ভযাদবত্র তত্র পরি- 
ভূন] পঞ্চবর্ষ সহমাণি হ্বধ্যা- 
তে ৩৩০1 মাপ ম 

স্থানে রক্ভানি মেদে। মজ্জ ত্বচ 

চা রি রোমাণি চাক কেশী- 
দ্যাঃ অর্বে জাত] হিরণুযাঃ | 
হিরণারেত। লোকেন্সিন বিখ্যা- 
তঃপাবক স্তদ্।]॥ ইতি বামনে 
৫৪ অধ্যাষঃ || 

হিরখ্যবঃ পু* দৈবধনণ। দেবস্ব"! 
হিরণ্যশব্দাৎ ব প্রত্যযেন নি 

। জ্পন্নঃ। ইতি কেচিৎ 0 
 হিরপ্যবর্ণ। স্ত্রী নদী। ইতি হ্ম- 
| চন্দ্রঃ 1 

 হিরণাবাহঃ হঃ পু* শোণনদঃ। ইতি 
শব্দরদ্রাবলী ভরতশ্চ || 

হিরণাশ্বঃ পু* তুলাপুরুযাদি- 
যোডশমহা দ।নান্তর্গতমহ দ।- 

৯৯০-৪৭4-৯ 
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তি 

সপ শু 



*১৯প 
হিরণ্য। 

নবিশেষঃ1 যথা! ম্স্য উবাচ! 
অথাতঃ সপ্রবক্ষ্যানি হিরণা শব 
বিধি" পর"? যস্য প্রদানাস্ত- 
বনে আনস্ত্য ফল মস্ুতে॥। পু 
ণ্যা" তিথি, সনাসাদ্য রুত্ব। ত্র 
্গগবাচন" । লোকেশাবাহনৎ 

সর্ধ্য ভুল পুরুষদানবৎ।! খত্বি 
জগুপসন্তার ভূষণাচ্ছাদন। দিক, 
। স্বল্লেস্বেকাগিবঞ্জ হর্ধ্যান্ধেমবা-। 
জিমখ* বুধঃ 1 স্থাপযেছেদি-। 
মধ্যে তু ক্ক্খজিন তিলোপন্ি ॥. 

কৌশেষ বস্ত্র স্বীত*কারঘেছে- 
মবাজিন" |! শক্তিত স্িপলাদু- 
দু মাসহসুপলাদুধঃ ! পাদুকো- 
পানহ চ্ছল চামরাসন ভাজ- 
নৈঃ1। পূর্ণঙত্ত।উকোপেত” মা? 
ল্যেক্ ফলস, যুত" 1 শয্য।" 
সোপক্করা" তদ্বদ্বেনমার্ত ওম 

যুতাৎ | ততঃ সবে।ষধীন্সাতঃ 
স্পিতো 
মচ্চারযেনান্্ গৃহীত হডুম।ঞ- 
লিঃ) নম স্তে দর্থদেবেশ বে- 
দ্রাহরণলম্পটঃ 1? বাজিবপেণ 
ম। অন্ম।ৎ পাহি সসারসাগরাৎ 
1।ত্বদেব নগ্তখ। তৃত্ব। ছায।কগে; 
৭ভাক্করঃ | হন্ত্রভুনযষে লো; 
কানতঃ প 

ূ 

- টি তত কত ডিক 

সপ, ৯ ৮ ২ ২ পপ ২০৭ এ, ০ ৮০০টি 

০১৯ ০ আল 

১১৯৮ পাশাপাশি পপি শীট 

০০২ পাশ শা 

বেদপুঙ্বৈঃ ॥ ইম. 

২ ১ ৯ শিপ শী শী পি ২ পে পপি ৩ শশা পাশ আপা শশী তিল ৩ 

[াহ সনাতনঃ1| এব | 

 হিরং ঘা শর হও 

হিরণ্যা 
যুচ্চার্ঘয গুরবে ত মশ্ব' বিনিবেদ- 
যেত । দত্ব! পাপক্ষযান্ভীনে। 

গে(ক মভ্তি শাশ্বত"! গোভি- 
বিভকতঃ সর্বান স্থিজ শ্চাপি গূজ- 

যেও! সর্বধান্যোপকরণণ গু গুরবে 

বিনিবেদষেশ্ড 1 সর্থশয্যাদি ক” 
দত্ব। ভূগ্ীতাতৈল মের হি। পু- 
রাণশ্রবণ* তদ্বৎ কারযেজ্টোজ- 

নানু] ইম* হিরণ্যাশ্রবিধিৎ 
করে।তি যঃপুণ্য"সনা সদ্য দিন 
নরেত্র | বিমুং জ্পাপঃ স পুর*' 

মুরারেঃ প্রাঞ্ধোতি পিদ্বৈ রূভি- 

পৃজিতঃসন॥ ইতি পঠতি য ইথৎ, 

হেমবাজিপ্রদান” সকলকলুষঘু- 

ভ্ুঃ সো হশ্বযুক্তেন ভূষঃ। কন: 

কমযবিমানেনার্কলোকণ শ্রষা- 
তি ভ্িদশপতিবধূভিঃ পূজ্যতে 

যেোহথ পশোৎা যো ব। শুণোতি : 

পুরুষে হল্পধনঃ স্মরেছ। হেমা- 

শদান মভিনন্দঘভীহ লোকে ॥ 
সোপ প্রযধাতি হতকল্মব শুদ্বা- 

দেহঃ স্থান”পুরন্দর ঘ; হশ্খর লো" 
কযষ্ট”] ইতি মাপে হিরথ্য।- 

উর নান ২৫৪ অধ্7- 

য্ঃ।। 
গু যোডশমভাদ1- 

নান্তর্সতনহ।দানবিশেষ্ঃ।যথ। 



5৯৮ 
হিরণ্যা 

মা আদ্যন্ত সর্থদানা 
না* তুলা পুরুষ সণ্জ্িতণ। হি 
উন ব্রন্মাও" ভদন- 
স্তর" কল্পপাদপদানঞ্চ গোস, 
হসুঞ্চ পঞ্চম* । হিরণ্যকীমধেনু- 
শ্চ হিরণ্যাশ্ব সখৈব চ1 পঞ্চলা- 
জলকঞ্ধৈব ধরাদান* তখৈৰ চ। 
হিরণ্যাশ্বরথ ভ্তদ্ৎ্ড হেমহস্তিরথ 

স্তথ! ॥ ছাদশ” বিষ্টক্রঞ্চ ততঃ 
কল্গলতাত্কণ। সপ্তমাগরদানঞ্ 

রত্বধেনু স্তৈব চ॥। মহাভূতঘ 
টস্তদ্বৎ ষোডশঃপরিকীর্তিতঃ। 
ইতিমলমাসতত্ত* 11] তদ্বিধি 
অর্থ । যৎ্ুস্য উবাচ অথাতঃস” 

প্রবক্ষ্ামি মহাদান মনুত্তমণ | 
(ভত্রণ্যাশ্বররথ* নাম মহাপাতফ, 

নাশন” পুণান্দিন মথাসাদ্য 
কতা ভ্রাঙ্গণবাচিন”। লোকেশাবা- 
হন জর্যাভলাপুরুষদানবত্ ॥ 

খ তব 

দিক”! ক্ুষগাজিনে [তিলান [ন্কৃত্বা 

কাঞ্চন" কারযেদ্রথণ।) সপ্তাশ্বৎ 
চত্রশ্ব* বা চতুশ্চক্র" সকুবর”। 

ন্দ্রনীলেন সস্তেন ঘজবপেণ 
সণ্যৃত”1 লোকপালাষ্টকোপে' 
ত" পনরাগদলান্বিতণ । চতুরঃ 
পূর্ণকলসান্ ধান্যান্যস্টাদশৈব 

পন্ত। র ভূষণাচ্ছাদনা 

হিরণা 
তু॥ কৌযেষবস্ত্রসতযুক্ত মুপরি- 
ফাদ্িতানক"। মাল্যেক্ু ফলস" 
যুক্ত" পুরুষেণ সমন্বিত" ॥ যে। 
যড্ভক্তঃ পুনঃ হর্ধযাৎ সতম্ য়া" 
ধিবাসন"। ছজ চামর কৌষেষ- 
বস্ত্রোপানহ পাদ্ুকাঃ॥ গোতি 
ধিভবতঃ সার্ঘ* দদ্যাচ্চ শয- 
নাদিকণ) অভাবাৎ্ড ত্রিগলা- 
র্দৃ" শক্তিতঃ কারযেচ্ছত” 11 
অশ্বাউকেন সৎযুক্ত" চতুর্ভি রথ 
বাজিতিঃ। দ্বাভ্যা মথ যৃত" দদ্যা- 
দিম” মন্ত্র মুীরযে্।। নমো ন- 
মঃ পাপবিনাশনাষ 'বিশ্বাতনে 
বেদত্রক্রমাষ ! ধায় মধীশায 
তবাভবাষ গাগৌঘ দাবানল 
দেহি শাস্তি" 1 বত্যটকাদিত্য 
মরুদ্গাণানা” তবমেব ধা! পরম, 
নিধান”। যত স্ততো মে হদষ* 
প্রাত্ ধর্পৈকনাম ত্ব মঘেঘ- 
নাশাৎ॥ ইতি তুরগ রথপ্রদান 
মেতৎ ভবভযসুদন মন্ত্র যঃ ক- 
রোতি। স কলুষপটলৈ িমুক্ত- 
দেহঃ পরম মুপৈতি পদ* পিনাক- 
পাগেঃ | দেদীপ্যমানবপুষা বি- 
জিতপ্রভাব মীক্রম্য মণ্ডল মখণ্ড- 
ল চণ্ডভানোঃ1 সিদ্ধাঙ্গনা৷ নযন 
ষট্পদ পীযমান বস্তাস্ুজো হু- 



হিরণ্য। 
জভবেন চির* সহান্তে 1 ইতি | 

গঠতি শৃণোতি বায ইথ* কনক- 

রথভুরগ প্রদান মন্মিন।ন স ন- ূ 

রকপুর* ব্রজে, কদাচিৎ নরফ-; 

রিপো। ভবন" প্রযাতি ভূপ॥। 

ইতি মাৎস্যে হিরণ্যাশ্বরথপ্র- 

দানিকো। নাম ২৫৫ অধ্যাযঃ1 

হিরণ্যাক্গঃ পু* আদ্যদৈত্যবিশে- 

যঃ! সচ দিতিগর্ভে কশ্যপা- 

ততঃ বরাহবপিবিষুন। হতঃ1 

যথা 1 দিতিস্ত ভর্তু €রাদেশী- 

দপত্যপরিশস্কিনী। পূরণে বর্ষশ- 

তে সাধ পুজো ্রস্যুবে যমৌ 

1 গ্রজপতি না তষে। রকা. 

হাঁ যঃ প্রাক ব্বদেহাৎ্ যম 

যে। রজাযত 1 ত* বৈ হিরণ্য 

কশিপু* বিদৃঃ প্রজা য” ত* হি 

রণ্যাক্ষ মসৃত সাগ্রতঃ ) ইতি! ৰ 

বতাগবতে ৩স্থন্ধে ১৭ অধ্যা- ূ 

| 

্ 
| 

৪1) হতো হিরণ্যকশিপু হরি 

গ| সিণ্হষপিণ। 1 হিরণ্য [কষে 

ধরোদ্ধারে বিভূতা শৌকরণ | 

বপুঃ] ইতি তত্রৈব ৭ স্কন্ধে 5 

অধ্যাষঃ1! অপিচ। তেজন্বী 

নাম বৈ শক্রে। হিরণ্যাক্ষে। 

রিপুঃ স্মৃতঃ | হতে। বরাহৰ: 

পেণ হিরগ্যাক্ষে] হথ বিকুনা |. 

৭১৯৯) 
হিলমো 

ইতি গারুডে ৮৭ অধ্যাষঃ 
হিরুক ব্য বিনার্থঃ ॥ মধ্যার্থঃ) 

সামীপ্যার্থঃ1 ইত্যমরভরতে 1! 
অধমার্থঃ। ইতি শব্দরভ্বাবলী ৷ 

হিল শ হাবক্ৃতে। ইতি কৰি- 
কগ্পদ্রমঃ 1 একো। হর্থঃ। শ 
হিলতি তরুণ্য। তরুণঃ) ইতি 

দুগাদাসঃ।। 
হিলমোচিঃ স্ত্রী হিলমোচিকা 
ইতি শব্রত্রাবলী ॥ 

হিলমোচিক। স্ত্রী শাকবিশেষঃ॥ 
হিণ্চ। ইতি হিলঞ্চ1 ইতি চ বঙ্গ- 
ভাষা ; হরহ্চ্ ইতি হিন্দী- 
ভাষা! তৎ্পর্যযাষঃ ৷ হিল- 
মোচিঃ২ হিলমোচী৩ রোচী৪ 
। ইতি শব্রদ্রাবলী ॥ মন্বী৫ 
বিষদবী মৎস্যাক্ষী৭ চক্রাঈ ৮ 
। ইতি রত্্রমালা || ব্রাহ্দী৯ শ- 

গুধর। ১* আচারী১১1 তস্যাণু- 

ণাঃ; শোথণ কুষ্ঠ” কফ" পিত্ত" 
হরতে হিলমোচিকা |; ইতি 

ভাবপ্রকাশঃ1। অপিচ 1 হিল- 

সবোচী সরা তিক্তা কৃষ্ঠ্রী কফ 
বাতজিৎ্। শ্লেক্মপিত্তজিশ ইতি 

ব1 পাঠঃ ইতি রাজবল্লভঃ 1 

৷ হিলমোচী স্ত্রী হিলমোচিকা 

ইতি শব্দরত্বালী॥ 



হিথলা. হীনঃ 
হিললঃ পু" শরারিপক্ষী। ইতি | ইন্বকা স্তাঃ স্যু রিল্বল৷ ইতি 

শব্দচক্দ্রিকা 1 কত্রচিৎ/ ইতি শবকরত্বাবলী॥। 

হিল্লোল তৃক দোলনেো। ইতি | হিব ই প্রীতৌ। ইতি কবিকল্গ- 
কৰিকল্পপ্রমঃ )। অন্তস্থভৃতীষ- দ্রমঃ)1 ই হিস্থতে। প্রীতি রিহ 
দ্বমধ্য স্ত-দ-কাপধশ্চাব” 11 গ্রীতীকরণ” | হিস্থতি লোকঃ 
অজিহিলোলদ্বাযূ লতা*। ইতি | পিতর”। ইতি দুর্গ ।দাসঃ 11 
দর্ঘদাসঃ |! হিবক" ক্রী একম্ম ল্গ্নাচ্চতুর্থল- 

হিলোলঃ পু” তরহ্ঃ। ঢেউ ইতি | 1 গ্রুপ! তৎ্পধ্যষঃ। পাভীলণ হি- 
ভাষা ।ষথ।। শ্লাঘ্য"নীরদকাষ্ঠ- | বুক গৈব সুহৃদত্ত শচতুর্থক”! 
তাডনশত” শ্লাধ্যঃ প্রচণ্ড তগঃ| অপি । সপাপৎ ভার্গবাৎ, 
রেশঃ শ্রাধ্তরঃ সুপক্কনিচযঃ | পাপে হিবৃকে মাতৃনাশক্ক্ড 
শ্লাঘ্যোতিদাহানলঃ যৎকান্তা । ইতি জ্যোতিস্ততুণ 
ক্চকৃত্ত বাহলতিক] হিলো-, হিস ই ধ কি হি"সে! ইতি কবি- 
ললীলা সুখ লব্ধ" কম্তবর | কলদ্রমঃ ॥ ই হিতসাতে | ধ 
বধ নহি সুখ* দঃখৈ বিনা হিনাঝিকি বিরতি হিপ্তি। 

ৰ 

] 

লভ্যতে ॥ ইতি কালীদাসরূুত হস্তযথে নৈব পাক্ষিক চরাদিত্বে 
শু্দারভিলকঃ।॥! ৯ ॥ রতিবন্ধ ; সিদ্ধে কিকরণ" ভাদিত্বার্থ" | 
বিশেষঃ। সচ ষোডশবন্ধান্তর্গ | ইতি দুর্গাদানঃ | 
তাষ্টমবন্ধঃ ৷ তস্য লক্ষণ” যথা | হিহি ব্য আহ্বাদজনকানুকরণ- 
হৃদি ক্ুত্ব। স্্িঃ পাঁদৌ করা: | শবঃ1 ইতি কেটচিৎ্, 11 দীর্ঘ, 
ত্য।* ধারযেৎ্, কর যথেষ্ট  স্তদ্বষ মিতি সাধৃপাঠঃ 
তাভযেদ্বোনি" বন্ধে। হিল্লো- | হী ব্য বিস্মযঃ 1 ইত্যমরঃ 11 
লসণ্জ্ঞকঃ1) ইতি রতিমঞ্জরী 1; দূঃখণ 1 হেতুঃ | বিষাদঃ। ইতি 

হিন্বল। স্ত্রী গশিরোনকতরশি- মেদিনী 1) শোঁকঃ ইতি শব্দ- 
রোদেশস্থাঃ পঞ্চস্বক্পতারকাঃ 1। রন্ত্রাবলী।। 
যথা! মুগরশীর্যশিরোদেশে তা-। হীনঃ ত্রি উনঃ | গর্হ্য$) ইত্য- 
রক] য। বস্তি হি ! হিন্বল1) মরঃ1| অধমঃ! ইতি জটাধরঃ 



হ্যা ৭২০৬ 
হীনাঙ্গ | 

| প্রতিবাদিবিশেষঃ  স চ পঞ্চ- | 
বিধঃ। যথ। নারদঃ 1 অন্যবাদী | 
ক্রিষাছেষী নোপস্তাধী নিরু- | 

ভ্তরঃ। আহ্তপ্রগলাধীচ হীনঃ : 
গঞ্চবধঃ স্ৃতঃ | ইতি ব্যব | 

হারতন্ত্ণ।। ূ 

হীনজাি তিঃ ত্র নীচবর্ণঃ। ইতি। ূ 

কেচি 11 | 

হীনবণঃ তরি নীচজাতিঃ। যথা? | 
হীনবর্ণেপতুক্তা যা ত্যাজ্যা 

হীর 
বাজঃ৪ অগাঙ্গঃ ৫ ০৯৭ 
৬1 ইতি জটাধরঃ 1 তেন 
গরীজাসনিষেধে। যথা। জাতি, 
হীন বিশ্তহীন" বগঞ্তীন মদ- 

ক্ষণ! হীনাজ মতিরিক্তাজ « 
তেন দোষেণ না ক্ষিপেও | ইতি 

্রহ্ম! পুরা প্রাহ বেদৌঘা বি 
নিশ্যয” 1 তঞ্চাবমন্য ভব! 

পরীহাগোপ্যভাষ্যত 7 ইতি, 
কালিকাপুরাণে ৪৪ অধ্যাষঃ1। 

বধ্যাপি ব ভবে ইতি প্রাষ- ৪৪১ স্ত্রী হ্ষুদ্রপিপীলিকা ॥ 
শ্চিন্ততন্ত্" || 1 

। ইতি হেমচন্দ্রঃ1) 

ইীনবাদী ত্রি বাক্যবর্জিতঃ | হীন্তালঃ পু" হস্তালবৃক্ষঃ 

বোব। ই ভি ভাষা তৎ্পর্ধাঘঃ 1 

অধর? ইতি ছেমচন্দ্রঃ] বির 
দবার্থবাদী। যথ। নারদ? গুর্ববা-। 
দ গর্িতযজ্য যোন্য মাজস্বতে, 

পুনঃ বাদ ন' রমগাজ্ভেবো । 

হীনবাদী বৈ রঃ 1 ইতি । 

ইানৰ। দীদণ্য্ে। 

তাদরথ।দ্বীবতি 1 

করা 
এ ধ্যৎ না রর হাজত) 

ঠ সিকি রাতে 

ইন।জও রা হু ভাবভে। লান। 
€ 

চে 

বহরদিশিক্টিঃ 1 তঙ্গ্য।যঃ 

পোগঙহ ২ বিকলাক্মরকঃ ৩ 

ন্. 

2 

নি 

ইত্যমরটীকা1 |! 

ধীর" ব্রী বজু*। ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্ট |! 
£ পৎ শিব 1 বজ"। ইতি 

মেদরিনী ॥ সর্পঃ। ইতি হেমচ- 
জঃ।] হারঃ। ইতি ং জটাধরঃ 1 
সিন্ডঃ। ইতি কেচিও, 1 শ্রীহর্য- 
পিতা) বথা | জহর্ষ" করিব 'জ 

রে 

৯, ০১ ৃ 
রাজিম্কটালঙ্কারটীরঃ িভিঃ 

আহা নঃ জযুবে জিভেজিঘচ 

যমামলদেবী চষণ। দ্বৈতবা 
কভব। মিতে। ই তথ নগমৎ্ তপ্য 

প্রবন্ধে মহ।কাব্যে চারুণি নৈ- 
যখষটরিতে ঠা নিসগে, 



৭২০২, 
হীহী 

জ্ঞলও 1. ইতি নৈষথে২স্গঃ |] 
হীরকঃ পু" রত্রবিশেষঃ! অয" 

শ্তবর্ণঃ বহৃমূলঃ শুক্দেবত।- 

কশ্চ। তথপর্ধ্যা [যঃ। বজঃখ্হীরঃ 

৩ দৃধীচ্যস্থি ৪ বজুকণ৫। ইতি 
শব্দরদ্রাবলী 0 জুচীমুখণ ও 
বরারক” ৪ রত্রমুখ্য” ৮ বজপ- 
ধর্যাযনাম ৯1 লী 
রক পর্য্যাধঃ । বিরাটজঃ১র 
জপউউঃ ১১ ব্লাজাবর্তঃ 

ঞ 1 অন্যগুণাঃ। সার-। 
*1 শীতত্। কষাষত্ব্ণ | বা 

রর । বাস্তিকারিত্বণ | চক্হ 
তকারিত্ব"। ধারণে পাপ। লী 
নাশিত্বঞ্থ । ইভিরাজবহাভঃ 1) 

অন্য বজ্গবে জন টা 

ইর। ভ্ী লক্মীঃ॥ তৈলামুকঃ। 
ইতি ছ্দিনী ॥ পিঙ্গীলিক।। 
ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 কশ্মরী 1 
ইতি রাজনির্ধন্ট 0 

হীরাঙঃ পুশ ইন্দ্রব্যবজ্* | 
ইতি শব্দমালা)! 

ইল ত্র রেতঃ। ইতি কেচিৎ, 
হীলুক" ক্লী গৌডীমদ্য" ) ইতি 

শবচন্দ্রিকা 

হীহী ব্য বিস্মযঃ ॥ হাস্য" । 
ইতি হেদিনী 

এ | 

হ্ড 
২ 

হু লি হোমে] অদনে। ইতি 
কবিকল্পদ্রমঃ॥ হোমে দেবতা! 
অম্পদদানক বক্র্যধিকরণক বস্ত- 
ত্যাগঃ। লি জুহোতি ঘৃত নৌ 
কুষ্গায হোত।। গ্রক্ষেপেপ্যযণ 
চিরাষ সন্তর্গ্য সমিতি রমি* ঘে। 
মন্ত্রপৃতা* তদ্গু মপ্যহে বীদিতি 
রঘুঃ। জটাধরঃ সন্ জহ্ধীহ 
গাবক দিতি কিরাতে শ্রীণন। 
থেপি। ইতি দুর্গাদাসঃ1। 

হুণ্কত" ক্রী হক্কারঃ! ইতি ধর- 
গিঃ1) বন্যবরাহশব্দঃ 1 ইতি 
কেচিৎ॥] হু ইতি মন্োগরি- 

| তেত্রি॥ 
হৃভ শি মগজে! সছে। ইতি 
৷ কৰিক কদ্রমঃ || শি ভডতি 

অহডীৎ্ জহাড ; গ্রে: 

হভ্ভান*॥ ইতি দুর্গা কঃ) 

হৃড ইউ স'হে। ইতি কবিক- 
ল্সদ্রমঃ 1 ই হও ততে। ও হুগতে 
ধন” লোকঃ। রাশ্দীকরোতী- 

ৃ ত্যর্থ£। ইতি দুর্মাদা [সঃ] 

হুড খড গতৌ। ইতি কবিকল্স- 
চে 

ভুমঃ 7 খু অভ উ 

| 

হোডতে। ইতি দুর্গাদাসঃ1। 
হুড পু” মেষঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

র।টীনির্বন্টশ্চ ॥ চৌরাদিনি- 



৭২০৩ 
হ্ভশ 

বারণাথ ভূখিনিহিত লৌহময- ূ 
উীশকূবিশেষঃ ॥ তস্য না৷ 
মাস্তর"ণ গুডঃ ; পাঁজিকাটা 
ইতি ভাবা |; লগ্ডডঃ 1 ইতি 
মহাভারত" |! | 

হড্গ্কঃ পূণ বাদ্যভেদঃ 1 

দাত্যৃহপক্ষী || মদ্রমন্তঃঃ ইতি 
মেদিনী ॥ দণ্ডকঃ1 হুড়কা ইতি 
ভাষা! ইতি শব্খরত্বাবলী )) 
তত্র হুড়ুক ইতি চ পাঠঃ1| 

হুড ক্রী বৃষশবঃ। ইতি: 
কাশীখণ্ডনিতি কেচিৎ॥ | 
৯ পৃ" ভুষ্টচিনিটঃহুড়ূম। 
ইতি ভাঁষ। ইতি শব্দনাল। 1 ূ 

হঃ পু* ব্যাঘূঃ | গ্রাম্যশূকরঃ |] | 
রখ, |) রাক্ষপঃ)ইতি তবেচিৎ || 

হত ত্রি অত্র” 
ঘৃতাদি 1 তণ পর্ষ্যায়ঃ ॥ বষট্: 
রুত২। ইত্যমরঃ ॥ ক্লুতান্বানৎ 
।ইতি কেচিৎ 1 হোমে ক্লী 1 

টা ভূক পু* অগ্রিঃ 0 চিত্রক' | 
বক্ষঃ। ইত্যঘরঃ 1] ৃ 
রা স্ত্রী অগ্রিভার্ষ্য!। 

স্বাহ। ।ইত্যমরঃ1। 
হৃতবহঃ পু” অগ্নিঃ! ইতি হেম 

চন্দ্রঃ 1 
হৃতাশঃ পু অগ্িঃ | ইতি শব্দ 

শে পাপশস্পাপাস 

০০ 

স্পেল 

হতাশনঃ পু" 

হচ্ছ 
রত্বীবলী।॥ ভয*। ইতি ব্যবহার 
সিদ্ধ" ॥ 

অগ্রিঃ। যথা গো- 
ভিলপু্রকুতগ্হ্াসংগ্রহো লক্ষ 
হোমে তু বন্তিঃ স্যাৎ্, কে! টি. 
হোমে হৃতাশনঃ পূর্ণ হৃত্য।" 
সৃডোনাম শান্তিকে বরদঃ 
সদ] ॥ ইতি তিথ্যাদিতত্্* 1 
অপিচ। আরোগ্য" ভাস্করাদি- 
চ্ছেদ্ধন নিচ্ছে্কুতাশনাৎ ॥ 
জ্ঞানন্ত শহ্করাদিচ্ছেন্যক্তি মি- 
চ্ছেজ্জনার্দনাৎ্ | ইতি গুণ- 
বিষ্ুধৃত মণ্ফ্যপুরাণ* ॥ শিবঃ। 
ইতি কেচিৎ ॥ 

 ভূতিঃ স্ত্রী হবন*। হ্ধাতোঃ কে 
প্রত্যযেন নিষ্পন্ন। 1 

ছুম্ ব্য স্মৃতিঃ ॥ অপাককতিঃ 1] 
অর্থপ্রম্মঃ || অভ্যন্যজঞা। ইত্তি 
মেদিনী | তর্কে বিতর্কে ভ' 
শকে। দীর্ধঘাদিং হন্য।দি রগী: 
তি রা | ইত্যমরটাকা যা* 
ভরত? 

হচ্ছ রা টি উড়ে ইতি ক- 
বিকল্পদ্রমঃ 1 হস্বী। ক্কিপি রা- 
ছোর্লোগে ভুঃ হ্রৌ হূরঃ। আ। 
হৃিতিৎ রণ তেন | হুঙ্ছতি 
খলঃ ৷ কুটিল স্যাদিত্যর্থঃ 1 



৫ 

ররর ০৯ 
হুচ্ছত চৌরঃ। অপনরত ত্য 
থঃ] ইতি ধাতুপ্রদীপঃ। ইতি 
রঃ /[দ।মঃ )1 ঢু 

হুল জ হতি রানির ইতি 
কবিকলপদ্রমঃ 1 জ হোলঃ 

হুলঃ। ইতিদুগাদাসঃ | 
হলহলী স্ত্রী স্রীণাঘঙ্গলজনক 
মুখশবঃ | হুলু২ ইতি ভাষা! 

ততপর্ব্যাযঃ। মুখঘণ্ট। ২1 ইতি 
ত্রিকাওশেষঃ ॥. 

হ্হঃ পু" গন্ধর্বিশেষঃ 1 
হ্হঃ বধ! যুব হহিস্চ দ্বিবি 

ধে। হ্তুহৃহ্স্চ চকন্রচিও। ইতি 

শকরতু ভ্রাবী ] 

হু ব্য আব্বান 1 অবশ অহ । 

ককারঃ1 শোকঃ। ইতি কেচিৎ 
মন্্বিশেষঃ | তদৃদ্ধার 

পর্যযাযৌ যথা | হকাযো। বাম | 

১ 

শভ ব্য 
চপ 

কর্ণাট্যে। নাদরবিন্দ রা বিভা ষতঃ 

কুচ" ক্রোধ উগ্রন্গে। দীর্ঘ. 

হার উচ্যতে॥ শব্দশ্চ দীর্ঘ 
কবচ” তারাগ্রণৰ 

ক্রোবো 

ক্রোধাখ্যো হ 

দে রিপুসণ্ডকঃ গা 
ব্যোমস্ব“তালজজ্ঘাস্ব'নাদ বিন্দ 

৪৯. 

২০৪ 

44 7 

হ্ম্ 

বিভূষিত*। কৃচ্চক কালে! মহ।- 
কালঃ ক্রোধবীজ নিরঞ্জন)! 
ইতি নানাতন্ত্ | 
হস্কারঃ পু হৃম্তি ভযানকথ্ধনিঃ 
উযথা। ইত্যুকতঃ সৌ হভ্যধা- 
বত্ব। মন্ুরে ধুমলোচনঃ1 ভু- 
ক্কারেণৈব ত* তম্ম সা চকারা; 
ঘিকা ততঃ ॥ ইতি মার্কণেষে 

দেবীমা হাস্য")! 
ইড খাও ১৮৫ ইতি কবিকক্স- 
জমা ও অজহুডত 1৬ হড- 

তে?! ইতি দূর্গাদা [সঃ 
* ত্রি আহৃত* | আজ্বানী- 

১৬০16 জর ধাতে ৪ ওপ্রত্য- 

ধন নিক 
ভূভিঃ শু আহ্মান*। উন্ভাষরঃ | 
ভুনঃ পুশ শ্লজভিবাশযঃ | 

যথা স্বগাকষ্চ তুই ও হলো 
যব ইভাপি লেক বত 

ফাবাজিগবাশ্য।চাত্র বজ্ডিভহা 
ম্লেচ্হঃ কিরাত শবর পু" ক 

দ্যান ত্িদ1]। ইউ. 

মাদরাজদেশীয ্বর্ণবুড। 

ঙ ঞে 
পি 

০ 

তবু 

ধরঃ। ম ৃ 

বিশেষশ্চ 1 

| ভম ব্য প্রশ্থহ। | বিভকঃ। ইত্যষরঃ 

| সম্মতিঃ॥ ক্রোধ |] ভঘ”)! 
নিন্দ। | অবজ্ঞ। ৷ ইত্যমরটাক। 



২০৫ 
হন হল 

ষা"নারাষণচক্রবন্তাঁ1| বিতকে 
হ্ৎ * চৈত্র [পি পণ্ডিত 

হ*কোলঙ্ক [ধিপতিঃ। তন্কমতে 
চহৃ* কৃত হত ভত্ষঢহ 

এষ 

ন গন্তব্য" 1 ইত্যমরটাকা যা" 
হৃশব্দে | ভরতঃ 1! 

জষ্টব্য" 1! 
হ্রবঃ পু" শৃগালঃ॥ ইতি হেষ 

চন্দ্রঃ 1! 
হর্ন” ক্লী কৌটিল্য"! ইতি 
কেচিৎা। 

হহ্ঃ) পু” গন্ধর্ববিশেষঃ ইতি 
হর শব্দরভ্রাবলী | 
হা এ ভৃত্য)" । ইতি কবিকপ্স- 

দ্রুনঃ 1 হৃতি দেশাদেশান্তর 

অন্য, 

*4ধ 

প্রাপণী 1 এ হরতি হরতে ? গণ, 
। ইতিদ্ রা 

গুরহ্ক্কত্যা” | ই 
রা 

বন গোপঃ 
লি 

কবিকক্দ্রমঃ |. 
৫ | রঃ ৫2 এ ! 

বলাৎ্ক'রঃ ! লিজহ্ি ধন, 
ট্রি বেরা 

দমাঃ! রবেদকও। হত দুগা 

দন)! 
রঃ র্ পাশ তে 

হছে যঃ রত কামহদ বত হাত 
বর্লা রস 

হলাযধ ) হিপ? বশ হল তা 

হন্ছু ন" রী হ্দ্ গু 
গঃ। তদদেযধ” যথ।। কতো 
দকগানন্ত শযুকা ক্ষার রর ভ্থ 1 

21 প্রমথ 

| 

হত. 

+২-াা শী শী ীকীস্পীশাপীা ২77 শি --্াীাীশ্িািাাী 

সাহা শপস্টী তি শিশিশািপপাপ্স্স্পীিসপপসপাপ াপাপাপিশীসীাটশিাশাপীশিটিতা পাশা শী পাত 

শি শেশীশীাশিসী প্রি প্পি পাশ 7 টি টি হলুদ 

৮ পেস্ট পিপিপি শীশপা পপি শা শি শী নিশি ৩ 

শপ স্পিশিক্পি্পিশাস্পিপীশি তা 7৮5 

ক] 
|] 

র 
5 
রী 

হৃড়ল 

শুক" হযিদগ্ধ* গব্যাজ্যেন 
ননম্িত" | পীত" হৃৎপৃষ্ঠ শুল।- 
না” ভবেম্সশকর" শিব ॥ ইতি 
গারূডে ৮৮৯ অধ্যাঃ 0 অং 
পিচ: বিজ্বান্সিলস্থ শ্যোনাক 
গাটল। পারিভদ্রকণ | প্রমার- 
গন চ বু হ্তী কন্টকারি- 

ক! | বলা চাতিবল। রা শব 
দ'ষ্ট্। চ পুনর্ণব। এগ শারি- 
ব৷ পর্ণ গুডুচী কপিকচ্ডুর। ॥ 
এষা” দশ গলিকান ভাগান 
কূ'থযে সলিলে টি 1 ডে 

ন গানীবশযেখ ভৈজ” গান্ে 
বিপাচসেঞ্॥ আজ" ব1 না 
গবা" ছার দত্ব।চতুগ্ুণ, 1 

বরীরসক্চেৰ তৈলভুল্য* 
পথে] দ্রবযাণি যানি পেফ্। 

নতানি বন্ষ্যামি তঙ্শৃণ | শত- 
পুদ্প1 দ্েবদারু শালগণাঁ বচা- 
গুরু 1 কুষ্ঠৎ মাসী জৈদ্ধব 
গল মেক” পুনর্ববা | গানে নং 
ন্যেতথভাজে ভৈল দেও ৬. 
1 গযেন ১ 227 

"৫/ল্পা হেবা সে রা ৮:77 | 
৩০1৩২ প€ 2৪85 বি ক্। 

টিনা ক ক হ্সানৎ প।শুশলঞ 

র* বাত: দাধুক্গাত্্ট পুমা- 
৯৯৯ রর্পীি 

নত বেইডিচগর এত শক্ত 

তধ্য 201 



2২০২ 
হ্দ্য হ্দ্য 

শনির রে ফিরি বব শরির ১ 4 হৃণিৰা স্ী ভবশীষা। ইত্যমরা টীকা" ভরতঃ 1] অত্র অনাহ- 
০০ না পি 82758 ” এ কয," রাষঘৃকূটঃ | | তন।দকদ্বাদশদলগদ্ধ মস্ত? 

হণীষ। স্ত্রী নিন্দা ইত্যনরঃ1! যথা! আধারে লিজ ন'ভৌ জ- 
হত, ব্লী জদষণ। ততুপর্যযাষঃ | দষঘমরমিজে তালুমলে ললাটে 

চিন্ত স্ত চেতো হৃদযণ স্বান্ত"হান্; দ্বে পজে ষোডশারে দ্িদশ দশ- 
মানন মনঃ। ইত্যমরঃ || | দলে ঘাদশার্ধে চতুক্ধে | বাসা- 

হৃৎ্কম্পঃ পু” হৃরযকম্পনণ 11 ভ্তবাদিলাস্তে ডফক ঠ সহি- 
যথা হৎ্কম্পো জাবধতে তা | তে কগদেশে ব্বরাণা” হল্সে 

বঙ যাবৎ ভস্য ক্লুগ। ন চেগু। ৃ কোদগুমধ্যে সকলদলগতণ 
ইতি সমযাচারতত্রেস্ত” ভদ্র-; বর্ণকপণ নমামি। ইতি যটচত্র- 

কালীকবঢ” | ভেদঃ || কিঞ্চ। ত তষ্যোর্দে হ- 
হৃত” ত্রি অগহৃতবস্ত।যথ।। পুরা । দি পশ্ধজ" সুললিত* বন্গুক কা" 

শুন্ত নিশুন্তাভ্যা মন্গুরাভ্যাপ | সুজুল" কাদে দুদ শবর্ণকৈ 

টি উজ 

রা ত্রৈলোকা” যজ্ঞ ) রুগ্ককত" সিন্ুর রাগাঞ্চিতৈহ ॥ 
মা নানানাহত স'জ্ঞক* স্রতরু 

বাঞ্চাতিরিক্তপ্রদ" বাষে। মণ্ডল 
মত্র ধূমনদূশ” ষটকোণ শো- 
ভান্বত"।] ইতি য»চ্রত্রমঃ 0 
গ্ঃ।। তস্য শুভ শুভলক্ষণ* যথা 
| সমোমতগ্চ হুন্য মকক্স্য* মা 
[লিগথ্ | নৃপাথা মধমানাঞ্চ 

ভাত বলাআবাৎ্ 1) | 

ই তদেহীসা হাক তধ্যায5], 
দূ ক্রী হদযণ।। অনঃ। ইত্য 

হৃদযণ ক্রী বক্ক”] বক্ষ 1. 
মনও! বথা । উরস্যপি চ বুক 
য” হৃদ” মানসোপিচ । ইতি; 
প্রিকাগুশেষঃ 1) বৃক্ধাগ্রমা"স” |, খরলোম শিরংলকণ 1 ইতি 

হৃদয"হ্দ'ত। চত্ব বারি রবে | গারুডে ৬৬ অধ্যায়ঃ 11 

1 বে যর রা গৃথগের জন । হ হদবগ্র-ন্থঃ পু” হৃদ্বন্ধঃ ৷ যথা! 
ৃ 

র 
ৰ 
| 

৭ পাথর পট স্পা 

৬ 

যান্তগতি মাণ্সবিশেষে পদ্মা । ভিদ্াতে হৃদযগ্রন্থিঃ ডিন্যন্তে স- 

ক।রে জদযাদিদ্বব মাহঃ | ধা । এরঁপ্শযা8। শীঘত্তে চাস্য কর্ম।- 
তে। রনেকার্থস্বা্ | ইত্যমর- 1 ণিদৃষ্টএবাস্সমীশ্বরে 0 ইতি- 



৭২০৪ 
হদযে 

ল্রীভাগবতে ১স্কন্ধে ২ অধ্যা 

যক্তবাক্যগ। 

ত্য র্ষ 

সঙ্গত” ২ ইত্যমরঃ )। 

হৃদযবান্ ত্র হৃদয।লঃ! ইত্য. 
মরটাকাসারসুন্দরী ্ 

হৃদযস্থান" ক্লী বক্ষক্থল | তৎ. 
পর্ষযাযঃ 1 ক্রোড*২ উরঃ 
বক্ষঃ ৪ বন্স” ৫ ভজা স্তর, 
।ইি হেমচন্দ্রঃ | 

হৃদ্যাত্বাঁ পু* কস্কপক্ষী ৷ ইতি, 
শকচক্দিকা 1 

হদম্বালঃ ত্রি গ্রাশস্তফন]ঃ। তৎ- 

পর্যযাযঃ | সুহৃদযঃ২ রা 
|| সঙ্গদষঃ ৩) ইতি ভরত 
হৃদষী ৪ ছদঘিকঃ ৫ উড 
৬। ইতি টাকান্তরণ]| চিদ্রপঃ৭ 

৷ ইতি জটাধরঃ 1 
ছৃদযিকঃ ত্র হদষালুঃ 

মরট কাসারসুন্দরী নু 

হৃদধী ভ্রি হাদযালুঃ। ইতি 
জটাখরঃ 11 

হদযেশঃ পু ভর্তা ॥ ইতি ত্ভি 

কাওশেষঃ ॥। আর 11. 

প্রেষদ্যাদ্যাঃপুর্ণনপত্যোভদ্ত। 

মেক্তা গতি রঃ | বিবোঢ। র 

ইত্য 

৩ 

২ 
সা 

| 

| 

অঙ্গ 

টে রে তে? তু হি? বু 

ই(তিহেম্াজ চা 

রী রা ] যথা ॥ 

এ গ্রেষশী দধিত। বাস্তা প্রাণে- 
টা শা হল্পভা প্রিষা । হদষেশ] 

তু 

উহিত। 

হাদযেশা 

প্রাণথসন। পরেন প্রণ্যনচ সা। 
তিহেমচন্দ্রঃ | 

জা ঃ পু» তশ্বহ্দঘ বর্তঃ ) 
ত্পর্ধ্যাষঃ। শ্রীবৃক্ষক€হ] ইতি 
এ 

স্পৃক ত্রিজ হস)5। 

নে || হৃদযস্পর্শব 
হ্দ্গালীযঃ ত্রি হতদা 

| তো৷ ৮ জা 

ঠা চ৮ লঃ পু" পর্থতবিশেষঃ ॥ 
পা 

দ গ্ রঃ রর হৃদুণঃ। ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্টঃ 

দ্য" রী গুডস 
রছ্বাবলী 1 

হদ্যঃ পু” বশক্কদ্বেদন্্রঃ। ইতি 
মেদিনী )! 

জদ্াঃ ত্রি দনোহ্রঃ। চা 
| অম্য গ শবে 
বা 1 

ইতি কে- 
০ 

৮৫ 
০০ 

০০ -_ শশশা্পাশীশশী শশী শশী শি 

ক) ইতি শব্দ- 
সি 

+স্পাশপন্প শাসাশিপী শপাশী 
োতেরব 211 হা দ্বিত 

ইতি মেদ্দিশী 1) 

৮ তরী দুদ্রজীর হা, 
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২০৮ 
হ্রাগ 

তি শবন্্িকা || সৌবর্চল*। ! 
তি রাজনির্ধন্টঃ ] 

পু* বিন্বৃদ্ষ। ইতি। 

জটাধর্ই 0 ৃ 
হৃদ্যগন্ধ। ভ্্রী জাভী।ইতি রাজ-। 

নির্ঘপ্টঃ | ূ 
ছা 

| 

1 

রি 
সো শশী পাস স্পিী 

হনাগন্ধি ক্রী ক্ষুদ্রজীরকণ।। 
ইতি রত্রমাল। || | চ 

হদা। দ্র বৃদ্ধিনামৌবধিঃ। ইতি । 

সেদিনী | | 
হৃদ্রেগঃ পুত কৃম্তরাশিঃ 1 1 ইত। 

শুদ্ধিদপিক1 || কামঃ | যথ। 1, 
জদ্রাগ মাশপহিনো ত্য টরেণ' 
ধীরঃ1 ইতি ভাগবত] হৃ- | 

যগীড। 1 তত্র হদ্রোগপ্য বি-. 

প্ররুষ্ণ উ* নি ৮১৮৯ 
টিটো কত ৮৬ ৃ 

| তস্য সংপ্রাপ্তিগুঃ 
ঢূষ। রর রস" দো ষ।। 

গুণ! হৃদযঙ্ত।ঃ1 হাদি বাধত। ণ 

মাহ! 

হৃদ্রা 
প্রকর্থন্তি ব্রোগ* তৎ 
তে | বিগুণ'ঃ দু্টাঃ | বাধা, 
দোষভেদে না নাবিধা" ব্যথ।* 
৷ ভন্গব গীডামিতি গযদাঘঃ 1] 
& 1 বাতিক" হ্রোগ মাহ 1 

আঘম্যতে মারুতজে হৃদয” তু- 
দ্যতে তথ নির্মথ্যতে সণ 
চ্ফোটাতে পাটাতে হগিচ 
নারুতজে হৃতদ্রাগে ইতি ৮ 

৷ আধষম্যতে ব্যথব। বিস্তাধ্যত- 

ইব। ভুদ্যতে সুচীভি রিব 
নির্মখ্যতে মন্থানেনের | দীর্য্য- 
তে করপলেণ দ্বিধ। ক্রিযত ইব! 
স্ফোট্যতে আর্ষেব। গাট্যতে 
কুঠারেণ বহুধা ক্রিষত ইব॥গ্র 
পৈত্তিক মাহ? তৃষ্োক্ম দাহ 
ঢে চোষ 1 সঃ পৈত্ভিকে হৃদষে 
ম্ঃ। হুদার »]চক্রেদঃ 

রা মুখস্য চ | উদ্মা ন্দীত 
গাত্রসোৰ শীতবাতাটি (ভল।ষ- 

ভূ কিঞিদস্তরে ঝি | দাহঃ 
তেন বানের দু'খহেত 

গাত্রমন্তাগঃ চেয় টুষতণে 

নেব পীড। | হদযে ব্রুমঃ হৃদয।- 
ঝুলত্ব* গনি রিত্যর্থঃ। থু থুমায- 
ন" কদ্রনির্গনইব | র্রেদঃ 

৷ কিরন স্টিতইব | পক || 

প্রচক্ষ- 

চা 



2২০৯ 
হৃ্রোগ 

শ্লৈ্মিক মাহ 1 গেখরব* কফ] 
সণ্সাবো হরুচি স্তৃস্তে। হগ্রিষা। 

দ্দব"। মাধ্র্ধ্য মপি চাস্যস্য ব 
লাসা বর্ততে জদ্দি 1 বলাসা ব- | 
তে হৃদি কৃপিতকফব্যাপ্তেঃ | 
গৌরব" হৃদযস্য। স্তস্তে। জডতা 
| মার্দব” জলগ্ুতমিব 1 মীধ্্ধ্য* 
যুখে | % | ভ্রিদোষজ মাহ 
বিদ্যাৎ নো মগ্যেব* সর্ব, 
লিগ” হদামযণ 1%11 ক্রিমিজ 
মাহ ! কলযে। জাযন্তে অত্মি-, 
দিতি ক্ুমিজ ইতি নিরুক্তিঃ 

| ঞ্ 1 তস্য নিদানপূর্বিকা 
সং্রাপ্তি মাহ | ভ্রিদোষহেত 
হ্রাগে ষেদুরাত্বা। নিষেবতে 

তিল ক্সীর গুড ৫ গ্রস্ত স্ত- 
স্যোগপজাধতে ॥ মর্মোকদেশ, 
সংক্রেদ" রম জি পচ্ছতি 1. 

সংক্লেদাৎ্ কম শ্চাস্য ভবস্ত্যু 
পহতাত্বানঃ [| মন্মৈকদেশে হ 
দষৈকদেশে স'ক্রেদ" অটিত, 
স্ব রন উপগচ্ছতি সংক্রে 
দাত! রসম্য অটিত্বাৎ। উপহ- 

তাতসনঃ তিলাদ্যহিতাহারেণ 0. 

ক্র] তস্য লঙ্গণ মাহ। উতক্রে 
দঃ ঠীবন* তোদঃ শুল* হল 
সক অমঃ। অরুঠিঃ শ্যাব, নে 

রা 

] 

ূ 
ূ 

| 
| 
| 
। 
| 

' 
1 

ূ 1 
| 
ণ ! 

| 

| 

| 
ষ্ঠ 
] 

. 

| 

| 
1 

| 
চলা 

হ-জাগ 

তব“ শোষশ্চ কমিজে ভবেশু 1] 
উতক্লেদঃ বমন মিবোপস্থিতৎ ॥ 
শোষো যষ্ম11% 11 জদ্রোগস্যো- 
গদ্রবানাহ। ক্লোমসাদে। ভ্মহ 
শোষে। জ্ঞেষা সতেষ। মুপদ্রবাঃ? 
কধিজে তু রুশীণা* যে শ্লৈষ্মিকা- 
ণা*"হি তে মভাঃ11 ক্রোমঃ পিপা- 

সাস্থানস্য সাদঃ শোযঃ। শোষে। 
মুখস্য ৷ তেষা” হৃতদ্রাগাণাৎ | 
কুমিজেত হৃদ্রোগে ঈ্ৈক্মকাণাৎ 
ক্ূন্বীণা” যে উপদ্রব। হল্লামাৎ 

. প্রস্বণাস্তাবিপাকাদষ স্তে মতা: 
111) অথ হৃদ্রোগ স্য চিকিৎ- 

সা। ঘৃতেন দুগ্ধেন গুডান্তসা 
বা পিবস্তি রণ" ককভত্বচো ষে। 
হদ্রোগ জীর্ণ রক্তপিত্ত“হস্ব! 
তবেষূ শ্চিরজীবিন স্তে 1১11 
হরীতকী বচা রান্সা পিগ্লী না- 
গরোদ্ভব*। শটা পুচ্ছরমূলোথ, 
চরণ জাদ্রোগনাশন* 0২1] পুট- 
দগ্ধ হরিণশৃঙ্গপিষ্ট" গব্যেন সং 
বা পিবতঃ । হৃত্পৃষ্ঠশল মচি- 
র; দুপৈতি শান্তি" তুকং উমপি।। 

৩ ॥ তৈলাজ্য 'গুডবিপক্ষ* চূর্ঘ* 
গোধ ধুম পার্খোথ, । পিবতি প রি 

যোভুক্ স ভবভি ? গতসকলহ' 

দামবঃ পুরুষঃ || গার্থঃ কৌহ 



হৃ্রোগ ন্ 
ইতি লোকে 1৪1 গোধূম কু ঠেব নিদ্রংলগ্যারুচি ভূ্রঃ 1 সর্থ 
তচূর্ণ" পন্ক যাপন গব্যসর্পি | লিঙ্গ" ত্রিভি দেঁষৈঃ ক্রিমিভিঃ 
ভ্য *। মধ্ুশর্করাসষেত” শমযতি শ্যামনেত্রতা 1) তমঃগ্রবেশে। 

জত্রোগ মুন্বণণ পুণ্না 0৫01 হলামঃ শোৌকঃ কপ কফ- 
গার্থেন কঙ্ধেন রষেন নিদ্ধণ | সূৃতিঃ॥। জদষ" প্রততপচাত্র ক্রক- 
শান্ত" ঘৃ” সর্বজদ।মষেষ । অ টেনেব দার্ধাতে। চিকিৎদেদা- 
জরঁনবৃত”]! ৬11 ঘৃত" বল। নাগ; মধ" ঘোর" তচ্ছীঘৃ* শীঘকার- 
লাজুনানাণক্খেন কন্ধেনচঘ | ইতি গারুডে ১৫৯ অধ্যাধঃ 
ফিকাযাঃ। সিদ্ব“নিহন্যাদুদযা- ] 1ক৯0 গুষ্ী সৌবচর্চলৎ হি 
মঘণ্হিসবাত তর ফতর্পিনত ী্ হৃরযরোগনুত 1 ইতিচ 
|| বন দিবৃত*॥৭11ইতি হতে | গারুতড ১৮৮ অধ্যাযঃ || 
এ কারঃ ৷ ইতি ভাবগ্রকাশঃ | হৃদ্রোগবৈরী পু” অঙভুনিবৃঙ্গর 
1)% || অগিঢ। ধন্বন্তরি রুবাচ 1 ইতি শব্দচন্িকা | 
হৃ়োগাদি নিদান* ভে বক্ষে | হৃছণ্টকঃ গু” জর] ইতি এবাং 
হহ্" মুক্ষতাধুনা। কন ভূজগ | চত্জ্রিকা | 
নকল স্ব মতাহপঞ্চ ভু হৃদগদাও | হাঃ পু” ভি! ।যথ।। হিজা 
বাছেন সলাতেতার্থ, হ্দ্য। | জেন! চ হল্লাসঃ প্রস্য নত 

তি চ। ভিদ্যতে গুবাতে | শীনগঃ | ইতি ৮০৮৪ | 
না ফা পশ্যভদ্রবঃ 0] অগ্য নি্দ'ন।দ হি্ধাশ; 
'অনম্বাদীনতা শোকফো। ভষ”! দ্রব্য" 
শব্দ হসহিথ্তা | বেপথূর্বে | হল্লেখঃ পু* ভান” ইতি রাজ- 
পন"যোহঃ শ্বারোধো হননি) নির্ধনটঃ | ত্কঠ। ইতি ত্রিকা- 
তা] পিন্ত জগ শ্রমোদাহঃ সবে] ওুখেযই1। 
দোস্ঠাঃ কছজ? ভ্রম! ছর্দনত্ণ-; হলেখ। সী উত্সুক্যৎ | ইতি 
হাশ্তম্য ধম কশ্পিত হারও) | ৰা. হলাযুধঃ 11 

্মণা হদযস্তর্ষ"_ ভাবিত* হৃষ উ হৃষ্টৌ। ইতি কবিকক্স- 
সং্মশর্ভব্। কাপঙিসংদ নি) দ্রনহ ॥ হি শ্চিত্তোৎ্সাহঃ। 

পাপ শা সপিস্পি্পী | পীর পপ পরই 

তত সপ 

পাপী পাক পাপা পিপাসা স্পা 

ণ 

এ শু 

ূ 
॥ 
ৃ 



সৃবীকে জ্টীকে 
রং সা ০5 যার ণ প পা উ হ হব হাটু, | জু. ইমো] পরবাসহঘ। | ইল্িযণি হ 

পে চা ! ৬৬৮ পা বেট: মন ভী শ্বীভযাটিন। । দে বর্ডত্তে মপযনাক্মা। ইতি 
যি রজার ইমে| নিবদে লিখাযা” হাব? শবাচিন ১1 পৌয়টিছ। তত 

তস্মাৎ্ষ গুয। দিবা লিভ উ 1 হঃ। হবট। জগত দীতিকরাঃ 
ইত্যন্যে। ইনি দুর্গ দাস) 

হয য ঞ্ইর হাফ ॥ ইতি 
কবিকল্পদ্রমঃ।য হগ্যতিলেোকঃ 
সুখাৎ। হিঃ হৃক্টো ইস্তি। ইর 
অন্য অহ্ী্ঘ । অল্মাৎ, 
পুষ। দিস্বা নিত্য" উ ইত্যন্যে। 
ইতি দুর্গাদাসঃ 1! 

হয উ প্রি অলীকে | ইতি 
কবিকল্পদ্রমঃ 1 উ হবিত। 
হী! ঞি হ হৃষ্টো হস্তি! অ. 
নক মিথ্যাকরণ” 1 হর্যতি 

1" নীচঃ নিথ্যা। করোতি 
টা | ইতি দুর্াদাসঃ || 

হ্যিত" ত্র বিস্মৃত" 1 প্রীত" 
প্রহত" 1! হষরোম। ইতি মে 
দিনী!। গ্রণত*]। বর্মিত*। ইতি 
ধরণী ৷ 

অধী পু* অগ্নীসোষৌ | ইডি 
যভাভারতে মোক্ষধর্মীঃ 1 

হযীকণ ক্লী ইন্দ্র | ইত্যনরঃ 0 
হৃবীকেশঃ পু" বিষুঃ। ইত্যামরঃ 
॥হৃবীকাণা ধিক্জিষাণা মীশে 
হুযীকেশঃ ক্ষেত্রজ্ছবগকত্বাড 1 

কেশ। রম্মষো হন্য হৃদীকেশঃ। 
পৃযোদরানঃ । আ ছি সূর্য্য 
বপ শচন্রবপশ্চ। তথা চ মোক্ষ- 
ধঙ্্মে! অর্ধযাচন্রবপোহ শশ্বহ 

অণ52 কেশসছ্িতৈই | 
বোধবৎ্ স্বাগট্চৈৰ জগনুড্তি- 
দ্যতে পৃথক || বোধনাৎ স্বাগ- 
নাস্টৈৰ জগতো হর্যণ ভবে! 
অগ্' মোদক্কট ভ রেব কন্মভ 

গাণ্ুনন্দন ॥ হষীকেশোহ ী 
শানে। বরদেো লোকভ।বনঃ ! 

ইতি ভরতঃ) অপিচ! হৃধীকা- 
ণিনিষন্যাই* যতঃ প্রত্যক্ষতাৎ 
গতঃ 1 জধীকেশ ইতি খ্যাতে। 
নায়া তত্রৈষ সর্ণস্থতঃ 1 ইতি 
বারাহে কুরুক্ষেত্র হৃধীকেশ- 
অঠিযানামাধ্যা যইফ] বৃয ধর্ম 
ঞরিধ্যস্তি কলৌ ৩ তস্মিন্ যগ।- 
ভিমে ! ষেচান্য শাপনির্দগ্ধা 

গীতমসা মহান্মনঃ | সর্ষে তে 
হভখিয্ন্তি বরাদ্দ দ্যা জা- 
তিষু ॥ বিনিন্দন্তি হৃধীকেশ, 
ক্রদ্ষণান ত্রন্মবাদিনঃ | বেদ- 



হৃ্টরে! টি 
বাহ্যাত্রতাচার। দূরাচারা বৃখা- | হিঃ স্ত্রী আনন্দঃ ॥ মান?! 
আমা 1 মোহযস্তি জনান্ ইতি ধরণী 

সর্বান্ দর্শবিত্বা ফলানিচ। ত-1 হে ব্য সম্বোধন] আহ্বান” 1! 
মপাবিউমনসো। বৈডালব্রতি-। অনুযাদি। ইতি মেন্দির্নি॥ অ 
কাধমাঃ1) কলৌ রুূদ্রো।মহাদে, দ্যস্য পর্যযাষঃ প্যাট্ই পাট্৩ 
বো লোকানা মীশ্বরঃ পরঃ। ন।| অঙ্গ ৪ হৈ৫ ভে ৬1 ইত্যমরঃ 
দেবতা ভবো নৃণা, দেবতানাঞ্চ, ইহহো ৭ হৃ'হো ৮ অরেন 

দৈবত" 1. করিষ্যত্যবতারা [ণি। অযে১* অধি ১১1 ইতি ভরতঃ।! 

শককরে। নীললোহিতঃ 1 শ্রৌ- হেল্কা স্ত্রী হিন্কা। ইতি হ্ম- 
তন্মার্ত প্রতিষ্ঠার্থ ভক্তানা*| চন্ত্রঃ॥ 
হিতকাম্যয। | উপদেক্ষ্যন্তি । হেঠ বাধে। ইতি কবিকক্সপ্রমঃ 
তজভ্ঞান* শিষ্যাণা* ব্রদ্ধব” | | হেঠতি | বাধো বিহতিঃ | 
হিত" ॥ ইতি কৌন্ম্ে ২৭ অ-। ইতি দুর্গাদানঃ1! 
ধ্যাযঃ1)্ 11 ্ঠ শ খচে! ইতি কবিকল্পদ্রমঃ 

হষ্টঃ ত্রি প্রীতঃ । জাতহ্ষঃ || 11খচো ভূতি পৃভে? রুতগ্তিঃ 

ইত্যানরঃ অস্য পর্বঃ শ্রীত 1 শ হেঠভী। হেঠসী 1 ইতি 
শব্দে দ্রহব্যঃ1! রোমাঞ্চিঃ | দুর্গাদাসহ।। 
প্রহসিতঃ || বিশ্মিতঃ ! ইতি । হেঠ ক্ঈড বাধে। ই কবিকল্প- 
বিশ্বমেদিন্টো ॥. প্রতিহতঃ। | ভ্রমঃ 1 গজ অজিহেঠি। ও 
ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 হেঠতে মণ্সরঃ সাঁধু*। ইতি 

জ্টনানসঃ তরি জউচিত্তঃ | তত দুর্গাদাসঃ]] 
পর্ধযাযঃ 1+ হর্ষনাণঃ ২1 বিক- হেঠঃ পুণ বাধা |) বিহেঃ ? 
াণঃ ৩ প্রমনাঃ৪1 ইত্যমরঃ 0 || ইতি মেদ্িনী] 
শ্রীতনানসঃ৫॥ ইতি শব্দরত্রা | হেড উখ অনাদরে ৷ ইতি 
বলী। কবিকল্গদ্রষঃ 1 ও হেডতে 

হউরোমা ত্রি রোমাঞ্চিতঃ 11 জিহেডে | ৭ অজিহ্ডেও। 

ইতি ত্রিকাওশেষঃ॥ ইতিদুর্গাদাসঃ॥ 



২১৩ 
হেতু 

হেভ ষ্ বেষ্টে। ইতি কবিক 
ললদ্রমঃ1 মহেভঘতি অহিডি | 
অহীডভি হিড'হিড* হী” 
হীড"॥ একারপ্য ভস্ববিধানে 
কথ্টাত্বেন সমানে। হপ্যকারো 
ন স্যাৎএচোযৃত্ষ মিত্যুক্তে রি 
কার এব স্যাৎ্থ। ইকারস্য 
দীর্ঘবধৌ ঈকারএব একারস্য 
আ"শিক কঞ্যত্বেন বিরুদ্ধত্বাৎ 
1 কেচিতু দীর্ধত্বে গুধণবিধায 
অহি-ড অহেডীত্যাদি মন্যস্তে 
৷ ইতি দুর্গাদাসঃ |] 

হেডজঃ পু* ক্রোধঃ 1 ইতি 
কেচিৎ |! 

হেডাবুক্কঃ পু" অশ্ববিক্রকা- 
রী। ইতি ত্রিকাগ্ডশেষঃ ॥. 

হেতিও আ্্রী অস্ত্র] ভ্তর্ধকিরণঃ । 
1 অগ্িশখ। 1 ইত্যনরঃ 1 তে 

জোনাত্র"। ইভিভব্রতঃ। সা 
ধন”! যথা । 
যততে! য মকর্তহতি” জ 
না ডি [পানধণিত্র নিন্্রঃ | 

ইত শী রা 

অধ্যায়ঃ 

ভাই 

ক 

4 

জর জর 

সঞ্চঙ নিঘন্য। 

রণ | ৮ ] 

র 
ৰ 

1 

॥ 
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২ স্বাদ ৭ 

*আাধ | 

ভেতভ] 
৫ হতুতা। 

হেতুত। 

ন্যাষমতে ব্যাপকজ্ঞাপকঃ ! 

ব্যাপ্য ইতি যাবৎ) ত মেব 
লিঙ্গ মামনস্তি। তস্য লক্ষণ 
যথা 1 হেতৃত্বঞ্চ অনুুমিতিক।- 

রণীভূত লিঙ্গপরা মর্শগ্রযো- 
জক শাবত্ঞানকারণসাধ্য।- 
বিষষক শাব্দধীজনক হেতু- 
বিতক্তিমচ্ছব্দত্ব" ৷ হেতুদ্প্র- 
তিপাদক বিভক্তিমন্্যাধাবষৰ- 
স্ব" বা; উদাহরণ প্রযোজক।- 
কাজ্ঞচাজনক শাবভ্ঞানজনক 
ন্যাযাবযবত্ত" বা। সাধ্যাবিষ- 
যক জ্ঞানজন্ক হেতু পঞ্চম্য- 
স্তানুমিতিপরশব্দত্বণ ব। 1 প্র- 
তিজ্ঞাবাকাধাজন্য কারণীকা- 
জ্কানিবর্তক ত্ানজন কহে- 
তৃবিভক্তনদ্বাক্যত্ব বা? পঞ্চ" 
ম্যভ্তলাক্ষণকপদবদনূমিতিগর- 
বাক্যত্ব* বা ইতি গঙ্গেশো ও 
পধ্যাধকতাবযবটিন্তামণেঃ 1) 

হভকঃ পু” কারণ” হেভুরেৰ 

স্ব নি 1 তৎসম ন্ধেন তরি? 
অঙ্জা বন ন্ থ কগ্রত্যযঃ 1 

যথ। প্রাক্তস ৫১4৯ 
তিপরত্্ব ম ”) ইতি সা 

২ সঃ দাধরী 1] 
স্্ী কারণতা। হেতৃত্ব"। 



৭২১৪ 
হেত্বাভ' 

যথা। সপ্রসক্ত উপোদঘাতো। 
হেভুতাবসর ভ্তথা। নির্বাহকৈ: 
ককার্যাস্ে যোট। মতি রিষ্য 

তে।। ইত ন্লমতিজাগদীশী || 
হেও্মান্ ত্রি কারণধান্। ঘথা 

৷ হেত্ হেতুমতে| লিঙ্। ইতি 
প.শিনিস্তব্র | | 

হেতৌ ব্য হেতৃনা। হেতো ঘা 
| ইতি কেচিৎ | 

ছেস্বাভাসঃ পণ হেতৃদোযঃ |, 
সতৃপকবিধঃ |বাভিচারঃ১বি-. 
রুদ্ধঃ২ অসিদ্ধঃ৩ সত্প্রতি | 

গজ ৪ বাধ ৫1 যথা। অনৈ- 
কানে! বিরদ্ধ শ্চাপ। [সিদ্ধঃ। 
প্রতিপনিততঃ। বালাত্যযাপদি- 

হ্টস্ হেত্বাভামাস্ত গঞ্চধা 0 | 

আদা? সাধারণস্ত স্যাৎ স্যাদ। 
গাধারণো হপ্রঃ। তখৈবানুপ-) 

সণ্ভারী ত্রিধানৈকান্তিকে। ভ' 
বে | যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ। ূ  
সতসাধারণো যত! য সুভষ ূ 

স্দ্বাবুও্তঃ 

সস ২2২ 

ঠসত্মা ধারণে। মতঃ 
| তখৈবানুপসণ্হারী কেবলা ন্ব- 
যিপক্ষকঃ1 যঃ সাধ্যবতি নৈবা- 01 
স্তিসবিরুদ্ধ উদাহতঃ 1 আ-. 
আষাসিদ্ধি রাদ্যা স্যাৎ স্ববপা 

যিদ্ধি রগ্যথ | ব্যগ্যত্বাসিদ্ধি ৷ 

| 
 তম্য 

হেত্বাভা 

রপরা স্যাদনিদ্ধি রত ত্িধা 1! 
পক্ষাপিদ্ধি খত্র পক্ষো ভবেন্- 
শিমষে। গিরি! হদো পর 
ধুমবত্বাদত্রামিদ্ধি রথাপরা । 
ব্যাপ্যত্বাপিদ্ধি রপরা নী 
দিকে তবে 1 বিরুদ্ধযোঃ 
পরামর্শো। হেত্বোঃ সত্প্রতিপ- 

ক্ষত] || সাধ্যশূন্যো যত্র পক্ষ- 
স্তুসৌ বাধ উদ্দাহ্ততঃ 1 উৎ্প- 
তিকালীন ঘটে গন্ধাদি ধর 
সাধ্যতে ॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছে- 
দঃ|1 || তস্য সামান্য লক্ষণা- 
নি যথা। অনুমিতিকারণীভূতা- 
ভাবগ্রতিযোগি যথার্থ জ্ঞানৰি- 

বষত্ব* | যদ্ধিবত্ধেন লিঙ্গভ্ঞান 
স্যান্মিতি গ্রতিবন্ধকত্ব* | জ্ঞা- 

যমানৎ সত্যদনূনিতি রা 

ক” তত্ব" বা হেত্বা ভা” হ 11%11 
বিশেষলক্ষণ নি যথা । 

উভয কোট্াপস্থাপকতাবচ্ছে- 
দক বগবন্ত” তত্ব" | বিরুদ্ধান্য- 
পক্ষবৃত্তিত্বে সতি অনুরিতিবি- 
রোধিসসবন্ধাব্যা বৃন্তি ধা অনৈ- 
কাত্তিকঃ 1 'বিপক্ষবৃততিসব সা- 
ধারণন্ব | সর্বমপক্ষ ব্যাবৃত্তে।- 

| হেতু রসাধারণঃ | ব্যাপ্তিগ্র- 
হানুকুলৈকধমুর্যপম'হারাভাবো- 



৭২১৫ 
হেমকা। হেষগো 

ত্র স হেত্বভিমতো হনুপসণহ। || বর্তমানঞ্চ ছেদযেন্্ররমা ক্ুরৈঃ 
র্যঃ | শ্ 1 সাধ্যব্যাপকাভাব | ॥ইতি মণ্স্যপুরাণে ২০১ অ- 
প্রতিযোগিত্ব" বির্দ্ধত্ব 1%] 7 ধ্যাষঃ 11 
সাধ্যবিরোধ্যপন্থাগনমর্থদম।: ) হেমকিপ্রক্কৎ ক্রী নাগকেশরৎ 
নবলোপস্থিতা। গ্রতিরুদ্ধকাধ্য 1 1 ইতি রাজনির্ধণ্টঃ 1) 
লিঙ্গস্ব' তত্ব" সতপ্রতিপক্ষিত | হেমকুটঃ পু" পর্বভবিশেষঃ 
তব)! 11 ব্যাপ্তিপক্ষধন্মীভানি ইত্যমরঃ |! স তু কিৎপুরুষবর্ষ- 
শ্চযবিরোধি কগবত্ব” অনি | স্য সীঘাপর্থতঃ ॥ নবতিসহসু- 
দ্বিঃ ) পক্ষনিষ্টপ্রমাবিষষত্ যোজনদীর্ঘঃ। দ্বিহসযোজন- 

প্রকারাভাব প্রতিযোগিনাধ্য ] প্রস্থঃ ) দ্বিসহপযে [জনবিস্তা।- 
কত্ব*বাধঃ। ইতি চিন্তামণিঃ| | রঃ | হিমালযাদর্তরে স্থিতঃ। 

হেম” ক্লী সুবর্ণণ। ইতি কফেচিৎা। ) ইতি স্্রীভাগবতঘতণা। 
হেমঃ পু* মাষকপরিমাণ্ 1. হেষকেতকী স্ত্রী স্বর্ণকেতকী 1 
ইতি বৈদ্যকপরিভাষ। | কষ | ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1! 
রদ শবঃ।। বুধ, ৷ ইতি কেচিও হেমকেলিও পু” অগ্নিঃ ॥ ইতি 

হ্ষে লী স্বর্ণ ৷ ধুস্তর"। ইত্য শবনাল || 
মরঃ 1) কেশরণ। ইতি র জ । হেমকেশঃ রি শিবঃ | ইতি 
নির্ধন্টঃ 11 হিমঃ। ইতি চেন কেচি 1] 

শৃব্দটীকাঘ?” ভরতধূত মাধবী॥। ] ছেমগ্রন্ধিনী স্ত্রী রেণকাখ্যগন্ধ- 
হেমকন্দলঃ পু” প্রবালঃ | ইতি টি ইতি রত্মাল। |! 

হেমচন্দ্র]। হেমগৌরঃ পু" কিছ্বির। তবৃক্ষঃ1 
হেমবাস্তিঃ স্ত্রী দারুহরিদ্রাইতি ইতি রাজনির্ধনটঃ1| স্বর্ণবদেগী- 

রাজনির্ধন্ঃ ॥ স্বর্ণদাতিমতি। রবর্ণযুতে ত্রি | 
ব্রি হেমগৌরাজঃ ত্রি ্বর্তুল্যগৌর- 

হেমকারঃ পু” হেমকর্ত।। বর্ণ | বর্ণাঙ্গবিশিষ্টঃ। যথা! বিষে- 
কারঃ। যথা। সর্থসন্কর পাপিস্ঠ' ৃ ণোভভিষ্ঠমানেন কালানঞপ সম- 
হেমকার* নরাধিপঃ1 অন্যাষে ॥ ভ্িষা | নির্দগ্ধহেমগৌরানঃ 

পিজিউিট উহা 



5২১৩ 
হ্যেদু 

কুতঃ কে! জনার্ঘনঃ 0. ত" | 
দৃষ্টা হেমগৌরাঙ্গ* কত" ব্লুষ*। 
জনার্দন*। ততঃ সর্থে ব্য 
ভীত। স্ত। মেব শরণ" গতাঃ 
ইতি স্কান্দে নীলকগ্স্তাত্র*1| | 

হ্যচন্দ্রঃ পু* অভিধানচিস্তা-। 
মণিনমকোষকর্ত।॥ যথা | সা 
নেকার্থ নামমালাত্মকঃ কোষ: 
বরঃ শুভঃ 1 হেমচন্দ্র প্রণীতা- 
ভিধানচিস্তামণি ম্মণিঃ |) ইতি 
তস্য সুচীকারক্লেকঃ | স্বর্ণময-। 
শশীচ | স্বোণারচাদ ইতি 
ভাষা | 

হেমস্বালঃ পু অমিঃ | ইতি 
শবামালা |! 

হেমতার* ক্রী তৃখ*। ইতি হেম-) 
চা ূ 

হেমদগ্ধঃ পু* উড্ম্বরবৃক্ষঃ |. 
ইতি শব্দরত্রাবলী | 

হেমদুগ্ধকও পু" উড্্বরবৃক্ষঃ। ইত 
মরঃ] গীতবর্ণ ৮ ঈ 

হেমদু। রী স্বরণক্দীরী। ইতি: 
জটাধরঃ ]। ॥ 

হেদুদ্ধী পু* যজ্জো ূ হ্রবৃক্ষঃ। 
ইতি শব্দরভ্রাবলী।! | 

হেমদুশ্ধী স্ত্রী স্বর্ণগীরী । ইতি, 
রাজনির্ধন্ঃ ॥ 

স্পপাস্াাশিশপাশপি 

ঃ ২ পাশের টিপ্স ডঃ 

১০০০ ০০৯ 

2 লী পীপীস্ীর্পা? শি পি শীশি শি তি শিসিশ পপি শিশীপিসা শী টিপিপি শী সির 95575--55১- ইত ০০ 

হ্মস্তঃ 

হ্মস্ত 
পু" ক্লী খতুবিশেষঃ ! 

সতু অগ্রহাষণ পৌবমাসাক্মকঃ 
। যথ!। যড়মী খতবঃ পুর্ণম মা- 
গদীনা"যুগৈঃ ক্রমাদিতি বক্ষ্য- 
মাণেনাম্বযঃ | তে কে ইত্যাহ 
হেমস্ত ইত্যাদি মার্গপৌধাভ্য। 
মৃত্হেমন্তঃ!হস্তি সস্তাপমিতি! 
হিমোস্তে! হন্যেতি বা মনীধা- 
দিত্বাৎ হেমস্তুঃ। অর্ধর্চদি রষ- 
মিতি কেচিৎ। তেন অস্ত্রিষা মি- 
ত্যস্যানেনাপি সন্বন্ধঃ হেমন 
শৃব্দোপ্যস্তীতি মাধবী ! ইতি 
ভরতঃ 1] তত্পর্যযাযঃ| হৈম- 

নঃ ১1 ইতি শব্ররত্রাবলী ॥. 
উদ্ম।াসহঃ২ শরুদস্তঃ ৩ হিনা- 

গমঃ ৪1 তত্কালোজ্ভবজলপ্ু- 
ণঃ1 হৈমস্তিক* জঙ্গ নিপ্ধ" 
বৃষ্যু* বল্য" হিত*« ৷ ইতি 

রাজনির্ঘণ্টঃ 0 % 11 তত্রলো- 
কপ্রতপনার্থ মগ্রিদানফলৎ 
যথা । হেমস্তে শিশিরে চৈব 
পুণ্যান্সি” ষঃ প্রযচ্ছতি 1 সর্থ- 
লোক প্রভাগার্থণ ম পুথা। 
গতি মাগুষাৎ্। 1) ইতি বতি- 
পুরাণে ক্ম্যাদাননামাধ্যাযঃ 
॥ তত্র ভগবঙ্সমীপে অগ্রি- 
প্রস্বালনবিধিঃ সেবাশব্দে - 



ন২১৭ 
হেমম। হেমস। 

ধব্যঃ11&1 তত্র বর্ণনীযানি।|| বৈশাখে মাসি বৈ তিথিঃ তৃ- 
হেমস্তে দিনলঘৃতা। শীত যব-) ভীয়া সাক্ষষা। লোকে গীর্কাণৈ 
স্তম্ব মরুবক হিমানি! ইতি) রভিবন্দিতা 1 যে। হল্যা্দদা- 
কবিকল্পলত1 1 তিকরকান্ বানি বাজ সমন্থি- 

হেমস্তনাথঃ পু* কপিথঃ!ইতি | তান্। সজাতি পুরুষে বীর 
শব্দচক্দ্রিক। লোকাম্ বৈ হেমষালিনহ 1] 

হেনপর্বতঃ পু সুমেরাগিরিঃ |] হেমমালিনঃ অর্ধ্যস্য ! ইতি 
ইতি হলাষৃধঃ |! তিথ্যাদিতত্ত্" 

হেমপুষ্প* ক্লী অশোকপুষ্প* || ; হেমযৃথিকা স্ত্রী স্বর্ণযৃথিক| 1 
যবাপুষ্প”। ইতি মেদিনী 7. ইতি রাজনির্ধন্টঃ11 

হেমপুষ্পঃ পু* চম্পকবৃক্ষঃ 1) হেমরাগিণী স্ত্রী হরিদ্র।। ইতি 
ইতি শব্দচন্দ্রিক | ত্রিকাগুশেষঃ 

হেমপুষজ্পকঃ পু” চল্পকবৃক্ষঃ।  হেমলঃ পু” ম্বর্ণকারঃ 1 কক 
ইত্যমরঃ | লোধ্ঃ। ইতি রাজ | লাসঃ | প্রস্তরভেদঃ ৷ সতু 
নির্ঘন্টঃ॥। ূ কষপাষাণঃ। ইতি মেদিনী |! 

হেমপুষ্পিকা স্ত্রী স্বর্ণযুখিক| 1; হেমলতা স্ত্রী স্বর্ণজীবস্তী। ইতি 
ইত্যমরঃ)1 ॥ রাজনির্ধণ্টঃ1] 

হেমপুষ্পী স্ত্রী মঞ্জিস্ট। ॥ ইতি | হেমবল* ক্লী যৌন্তিকণ। ইতি 
শব্দনাল।|! স্বর্জীবন্তী | ই- রাজনির্ধন্টঃ | হিমবল মিতি 
ভ্রবারুণী ॥ স্বর্ণলী। মুষলী। ; সাধুপাঠঃ | 
কণ্টকারী। ইতি রাজনিধন্টঃ1| | হেমশগ্রঃ পু” বিব্ুঃ 1 

হেমফল। জ্ত্রী স্ব্ণকদলী । ইতি । ত্রিকাগুশেষঃ 
রাজনির্ধণ্টঃ)] , হেনশিখা জী স্বর্মক্ষীরী। ইতি 

হেষমাল। তরী যদপড়ী ! ইতি, শব্দরজ্বাবলী।॥ 
কেচিৎ] ত্বর্ণনূক্ চট)! (হেদসার” ক্লী তুথ*। যথা । তু 

হেমযালী পু ভর্ধাঃ | যখ। 11 থকে তু শিখিআ্রীব* হেষসার” 
তাবষ্যে। যা শুক্ল।কুরুশাদূলি « মযূরক*) ইতি রসচক্দ্িকা | 

তি 4516 

-শশাীশ্পী 



*২১৮ 
হেষহ 

হেমস্তুত্রক* ক্লী হারবিশেষঃ | 

ইতি ধরণিঃ ॥ 

শেষঃ। তদ্বিবরণ যথা । অথা 
তঃ সঃপ্রবক্ষ্যামি হেমহস্তিরথ' 
শুভ" | যন্্য প্রদানাৎ্ ভবন, 
বৈঝ্ব* যাতি মানবঃ1 পুণ্যা*: 
তিথি" সমানাদ্য তুলাপুরুষদা 
নব । বিপ্রবাচনকণ কৃর্য্যাৎ 
লোকেশাবাহন” বৃধঃ খাত্বিঙ্ 
মগুপসস্তভীর ভূষণাচ্ছাদনাদি-। 
ক ॥ অত্র।পুপোষিত ভ্তদ্বৎ। 
ব্রাহ্মণৈঃ রি ্ধ্যাৎ : 
পুষ্পরথাকার* কাঞ্চন" মণি ন। 
মাণ্ডিতৎ বলভীতি বিচিহাতি 
শ্চতৃশ্ ক্রমমদ্বিত" ॥ লোক-। 
পালাউকোগেত" কন্ধার্কশব 
স'যৃত"। মধ্যে নারাযণোগেত" 
লক্ষ্য চৈব সমন্বিত" || কুষ্টা- 
জিন তিলদ্রোণণকৃত্ব। ষণস্থাপষে 
দ্রথণ। তথাবটাদশধান্যানি ভা- 
জনাসন চন্দনৈঃ 01 দীপকো। 
পানহ চ্ছল্র দপণ" পাদুকান্থিতণ।: 
ধজে তৃগরুডণ্কৃর্ষ্যা ৎকুবরাগ্রে 
বিনা ক )। নান [ফলসমাধুক্ত 

মগরিষ্টাদ্বিতানক"। কৌষেষ। 
2 শী শী স্পস্ট শসা শি টাশা্পীাািিিিাটাাশীাশীাাাশািিিশিশীী শীট 

পৃর্চবস্ অস্নানকৃনুমান্বত"। | 

৮০৯৮০ 

হেমই 

চতুরতিঃ কলসৈঃ সার্দ* গোভি 
| রষ্টাভি রস্থিত*। চতুর্তি হেঁস- 

 হেমহস্তিরথঃ পুণ অহাদানবি | মাতঙ্গৈ মুক্তাদ মবিভূষিত" ] 
স্বরূপতঃ করিভ্যাত্ব যুক্ত কব! 
নিবেদযেছ। র্যা: গঞ্চগলা- 
দরদ মভাবাদপি, শক্তিতঃ 11 
ততো। মঙ্গলশব্েন সস।পিতো 
বেদপুজবৈঃ 1 ত্রিঃ প্রদক্ষিণ 
মাবৃত্য গৃহীতক্সুমাজলিঃ ॥ 
ইম মুচ্চারযন্মন্্র ত্রাহ্মণেভ্যো 
নিবেদযেৎ। নযে। নমঃ শর 
পদ্পজার্ক লোকেশ বিদ্যাধর বা- 
মুদেবৈঃ। তব" মন্যসে বেদ পুরা 
যত তেজোমযস্যন্দন পাহি ত- 
ল্মা | যত্তৎ্ পদ" পরমগ্ুহ্য- 
তম" মুরারে রানন্দহেত্ গুণৰূপ 
বিমূক্ত মন্তঃ ॥ যোশৈকমান- 
সদূশো মুনষঃ সমা ,। গশ্যন্তি 
তত্বমমি নাথ রখেধিবটঃ 11 ষ- 
স্মামেব ভবসাগর সংগনৃতান। 
মানন্দভাওভ্ত মধর পাঁনপাত্র* 
।তম্মাদযৌঘশমনেন করুপ্রসা- 
দূ" চানীকরেভরথ মাধব সপপ্র- 
দানা 1 ইথ* গ্রণম্য কনকে 
ভরথপ্রদান"ঘঃ কারযে্ সকল 
পাপবিমৃক্তদেহঃ | বিদ্যাধরা- 

মর মুনীন্্র গ্রণাতিজু* প্রাঞ্থো- 



'হেমাজ্ি 

ত্যিসৌপদ মতীন্দ্িয মিন্দুমৌলেঃ 
) ক্তদুরিতবিতানা দুল্পসদবতি 

“জাল, ব্যতিকরক্কতদাহোছেগ- 
_ভাজোপিবন্কুন্। নষতিচ পিতৃ 

পুজান্ বান্ধবানপ্যশেষান ক₹ত- 
গজ রথদান* শাশ্বত" সন্ম বি- 
ষ্ঞঃ1। ইতি মৎ্স্যপুরাণে মহা 
দানানুকীর্তনে হেমহস্তিরথ 
প্রদানিকো নাম ২৫৬ অ- 
ধ্যাযঃ11%& 11 

হেমক্ষীরী স্ত্রী ব্বর্ণক্ষীরী। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ) 

হেমা পু* বুধগ্রহঃ 1] ইতি 
ত্রিকাগশেষঃ || 

হেম] স্ত্রী অগ্দরলঃ || জুন্দরীস্ত্রী 
ইতি কেচিৎ || 

হেযাঙ্গঃ পু” গরুডঃ1। সিত্হহ।। 

সুমেরুঃ1। ত্রন্ধা | ইতি দেদিনী 
0 চল্পকবুক্ষঃ ৷ ইতি শব্দরত্রী 
বলী ॥ বিষ্তুঃ। ইতি তস্য সহ- 
সুনামস্তোত্র"1। হেমবর্ণশরীরে 
ক্লী। তদযুক্তে তরি! 

হেমাডিঃ পু সুমেরুপর্বতঃ | 
ইত্যমরঃ॥ ক্ষত্রিযরাজবিশেষঃ 
। সচ চিস্তামণি কামধেনু কল্প 
দ্রমনাষক স্মৃতিস*গ্রহকারকঃ 

য্থ!। তস্যান্তি নাম হেমাদ্রিঃ 

৭২১৯ 
হ্যেঃ 

সর্ধশ্রীকরণপ্রভূঃ ! নিজেদির- 
তষা ষশ্চ সর্বশ্ীকরণপ্রভূঃ | 
অনেন চিস্তীমণি কামধেনু ক- 
ল্নদ্রমানর্থিজনাষ দত্তান্। ৰি- 
লোক্যশঙ্ষে কি মমৃষ্য সর্ধনীর্ঘ 
ণনাথোপি করপ্রদ্দোহভূৎ্ 11 
অথামূনা ধর্্মাকথাদরিদ্র* ত্রৈ- 
লোক্য মালোক্য কলে লেন! 
তস্যোপকারে দধতানৃচিত্তা* 
চিন্তামণিঃ প্রাদূরকারি চারুঃ 11 
পঞ্চখণ্ডাত্সকে শাস্ত্রে ব্রতখণ্ডা- 
দনস্তর" ! দানখণ্ড মিদ" তত্র 
দ্বিতীষ মথ কথ্যতে ॥ ইতি ত- 
কত চতুর্ঘর্গচিন্তামণৌ দানখ- 
ীষশ্লোকাঃ ]] 

হেমাদ্রিজরণঃ পু* স্বর্ৃক্ষীরী ॥ 
ইতি রত্রমাল। 1 

হেমাহ্বঃ পু* বনচম্পকঃ। ইতি 
রাঁজনির্ধন্টঃ 1 ধৃস্তুরঃ। কন- 
কাহ্বয শব্দদর্শনা 1! 

হেমাহু। জী স্বর্ণজীবস্তী! ইতি 
রাজনির্ধন্ট211 

হেয়! পু* বুধগ্রহঃ 1 যথা ! 
হেলিঃ স্তর্বা শ্ক্রমাঃ শীতরশ্মি 

। হেমি। বিজজ্ঞে। বোধন শ্চেন্দু- 
পুলঃ। ইতিজ্যোতিস্তত্ব্" 1 

হেযঃ ত্রি ত্যাজ্যঃ। যথা! উর! 



বালুকাক্রিম। ইতযাম্যুগকদা।] 
বাত্বখণ্ডে মহাদোষ। হেষাস্ত- 

স্মাছিচক্ষণৈ1 টার ুক্তিকর ঃ 
তক 

হের' ত্র মুক্টতে ভদঃ। 1 হরি ] 
/আ সুরীষাধা। ইতি কেচিৎ 

হেরম্বঃ পু* গণেশঃ। ইত্যমরঃ ॥. 
মহিষঃ | শৌর্যযগর্বিতঃ। ইতি। 

মেদিনী | বুদ্ধবিশেষঃ।তৎ্প: 
ধর্যাযঃ1 হেরুকঃ ২ চক্রসস্বরঃ ৩ 
দেবঃ৪ বজকপালী ৫ নিশুস্ত 
৬শশিশেখরঃ ৭ বজ্টীকঃ৮]। 
ইতি চিট )1%1। অথ 

সচ উকার, হেরম্বমন্ত্ঃ 
যুক্তে। রে সবিন্দুঃ প্রণবাদি, 
নমো হস্ত শ্চতুরক্ষরঃ নিবন্ধে 
গঞ্চান্তকো! বিন্দুযুক্তে। |বামকর্ণ 
বিভূষিতঃ। তারাদি হৃদযাস্তো-. 
হয” হেরম্ব মনু রীরিতঃ1] চত্ু 
বর্থাযকে। নৃখা* চতুর্বর্গ ফলপ্র-| 
দঃ অস্য পৃজ প্রযোগই। প্রাত-, 
কুত্যাদি পীঠন্যাসান্তণ বিধায 
গণেশোক্ত পীঠশক্ভীঃ পীঠম- ) 

] 

সমপীপ _ ০ স্পিশাপিশাী ২ 

ূ 

র 

শশী শীপশাশা শিশির 

ৃ 
ৰা 

ৰ 

জলা ইতি 

সূ 
নৃ্চ বিন্যস্য ্যািন্যাযণ। 
কৃর্ধযাৎ। অস্য গণকখষি গষ-। 
ত্রীচ্ছন্দো হেরম্বো দেবতা গকা- 
রে। বীজ" বিন্দুঃ শক্ত শ্চতুর্ধর্গ 

ূ ততঃ পল খান গৃ* 
গৈ" গৌগঃইত্েতৈঃ যড়ঙ্গানি 
কূ্ধ্যাৎ। তথ1 চ। ষড্দীর্যভাজা 
বীজেন ষডঙ্গানি প্রকল্পযেৎ ॥ 
ততোধ্যান”। মুক্তা কাঞ্চন নীল- 
ক্ন্দ সৃশচ্ছাষৈ স্ত্রনেত্রান্িতৈ 
নাগাস্যৈ হরিবাহন" শশিধর" 
হেরন্ব মর্কপ্রভ* | দৃপ্ত দান 
মতীতি মোদক রদান্ টন্ক* শি- 
রে! হক্ষাত্সিকা* মালা* মৃদ্গর 
মন্কৃশ* ত্রিশিখক* দোর্ভি দর্ধান, 
ভতজ || এব* ধ্যাত্বা মানসৈঃ স" 
পূজ্য শগ্স্থাপনণ কৃর্ধ্যাৎু । 
ততো৷ গণেশোক্ত দীঠ? পুজা তত 
রুত্বা ও হু হু মহাসিং হা গা* 
হেরস্ব আসনাষ নম ৯*যামন 
পূজযে্। তথ।চ নিবন্ধে। প্রণব 
কবচদন্দুৎ মহাসিণহায গা ততঃ 
| হেরম্বেতি পদ" গশ্চাৎ্ আস- 
নায হদত্ততঃ1) অধ মাসনমন্তরঃ 
স্যাৎ প্রদদ্যাদমূনাসন মিতি॥ 
পীঠ ন্যাসেপ্যেৰ" মন্ত্রঃ! তত ওঁ 

৷ গল" অন্ত্রেণ মূর্তি" সণ্কল্পষেৎ | 
তথ। চনিবন্ধে(তা; রাণি বিহ্ববী- 
জেন মূর্তি" তস্য প্রকল্পযেছ্ ॥ 



৭২২৯ 

পুনধধ্যাত্বাৰ ৯ পঞ্চপুষ্পাঞ্গ- 
লিদানপর্য্যন্ত* বিধাযাববথ- 
গুজ1 ম।রভে! যথা অগ্র্যাদি- 
কোণে মধ্যে দিক্ষ চ গা* হৃদযাষ 

নম ইত্যাদিন] পূজষেৎ। তদ্বভি ৷ 

রিন্দাদীন বজ। দীষ্চ স"গৃজ্য 
ধুপাদি বিসর্জনাভ্ত* কর্ম সাপ. 
যেৎ। অস্য পুরশ্চরণ* ত্রিলক্ষ- 
জপঃ1 তথা চ ৷ ত্রিলক্ষঞ্চ জপে- 

মাত্র" দশাণ্শ" জহযাত্তত51 ভে; 

মদ্্রব্য যথা। লক্ষত্রযণ জগেন্ান্ধ 

নিম দরশান্শতঃ ঃ1 অপৃপৈ- 
রাজাযুক্তৈ ব।জ্ঞভ্য। নান্রপিদ্ধষে ৷ 
1 %11 মন্্রান্তর"। গণ ক্ষিপ্রপ্র 

সানা জশ্। তথা চ নিবন্ধে |: 

সযর্ভকো মেত্রযতঃ 
বড্যাসনে স্িতঃ ৮ প্রমাদনায 

] 

| 

ূ 
| 
| 

| 

। 

| 

| 
পাশ্ে। | 

বা 

হনান্বঃ স্বধীজাদো। দশান্ষ। 

রঃ) অন্য গুজ। প্রাতঃরুত্যাদি । 

গীঠন্যসান্ত" কম্ম বিধাষ খধা। 
দিন্যাম* কর্ষ7াৎ। শিরসি থক | 

নখে বিরাটউন্সে . খযযে নম 
ননঃ1 দি ক্ষিপ্রপ্রমাদনায দে; 
বতাধৈ নমঃ ] তথা চ(নবন্ধে। 

গণকো মুনি রাখ্যাতো ৬ 

] 
বা. 

পাপী 

হেরহ্ব 

দীর্ঘযুক্তেন বীজেন ষডঙ্গানি 
প্রকল্পযেৎ্। একাক্ষরৰ্ড করাজ- 
ন্যাসৌক্ুস্থ। ধ্যাযেৎ। পাশাঙ্কু- 
শো কল্পলতা" বিষাণণ দধৎ স্বপ্ত- 
গাহিত বীজপূরঃ ৷ রক্ত স্রিমেত্র 
স্তরুখেন্দমৌল হারোজ্জুলো 
রা হবতাদ্ঃ | ইতি 
ধ্যাত্বা মানটৈঃ সপ্পূজা শঙ্খ 
হান, রুত্ধা পীঠপুজা” বিধাষ 
পুনধ্যাস্বাবাহুন। দি 

গু'লদানপর্ধান্ত* বিধায আব- 
রণপূজা মারভে্ড ৷ অগ্র্যাদিষু 
গ।” জদ্বাষ নম ইত্যাদিন। 

পূজযেৎ্।। তথা চ নিবন্ধে । অ- 
নানি পুর্ব নভাচ্চ্য বিদ্লানফটৌ 
যজেন্ততঃ 1 গভ্রাগ্রে গজষে- 
দেত] ত্রান্মযাদ্যা অ্তদনন্তর" 
পত্েষ | বিক্ন" বিনাযকৎ ধার 

বীর" বরদসন্ভুক" ॥) ইভবন্তুৎ 
চৈকরদৎ লয্বোদরণ পর প্রপূজবেত, 
| গজাগ্রেষ ত্রাঙ্্যাদ্য। স্তদ্বহি 

রিক্া দীন বজ ঢা শ্চ গৃলাযেত। 
ততো ধৃা!দ বিনর্জনান্ত কমা 

সমাপবেহ | অস্য পুরশ্চরণ্ণ 

হার 

। লীক্ষজগঃ। তথা ৮1 লক্ষ" জগে 

চন্দ উনীরিত" | ক্ষিপ্রপ্রনাদনো | 

বিদ্বে। দেবতা স্য বি ্ ৰ 

জ্পস্যান্তে জুহযাদযুত” ভিলৈঃ 
| মধ্রত্রিতবে পি দ্রব্যে 



৭২.২২, 
হেল 

রষ্টাভি রীরিতৈঃ |. ইতি ক্লু ূ 

নন্দকত তন্সরম।র5 0 ূ 

চ্রস্বজননী স্ত্রী দুর্গ। | ইতি: রঃ 

শর ভ্বাবলী॥৷ 

হেরম্বহউ্রঃ পু রন ). 

আচ দক্ষিণপ্রদেশে বৃর্ভতে 

ইতি শব্দরভ্রাবলী |! 
ছেরিকঃ রর চর্হ। ইতি হম 

চন্্রঃ+। 

হেরুক£ পু” বুদ্ধভেদ 1 মহা 

কালগণঃ ॥ | ইতি মেদ্রিনী 1. 

শিবলিজবিশেষঃ। যথা ।শিব ৷ 

লিঙগঞ্চ তত্রাস্তি শিলাঘা” হে. 

নিব্াতযৎ। নদীদক্ষিণ পুর্থ া।" 

» তপ্ত গজতঘত 2 ইতি, 

কালিকাপুর। নে কামাখ্যাকপ 
নির্গষে ৮১ অধ্যাধ্ঃ] গণেশঃ 

। ইতি তত্রৈব '! 

হেলঞ্ধী ভ্রী হিলমোচিকা || 
ইতি, 

জেলিঃ তি মিরুকে 

হেলি 

বীণা" সুরতোত্সবে | শজার' 
শাস্্রতত্বত্ৈ হেল।সা পরিকী' 
ভ্িতা।। ইতি। তান্যে তু। সএব 
হেল।সুব্যক্ত শৃজাররসস্তচকহ। 
ইত্যাহঃ ) অপ্যার্থঃ । হাবএব 

্কুটশৃঙ্গারান্তুভাবে। হেলেতি। 
অন্যত্বাভঃ বিহ।মসাদষে। দশ 
স্বাভাবিক'ঃ ভাব হাব হেল! 

রন ভাদযঃ সপ্রু 

বি্খতি রল- 

ক 

৯ 

লে শ্ কথার টি এ ঝরা 

লাকাআযাঙ্ ৮৫ শ 

৪ চু - € ৯ চে 4 টা যু 

য। রি রি 

নজির 2 পু 

হেলফ| ইতি ভাষা । | ভি বেদ্ধেল। বাস্তঃ শজারসুচকঃ 
০142 ্ এ 

শক চন্দিক। 1 1. 4 টু যতজন ন নম ৭ 2 11 
স্বর ্ সি যা 

হেলন শী অবচজেল। ইত ৰ জি ; হত শেন 1 
ও নু রঃ টব চি রি চিত বডি শবদরন্রাবলী। | জোহস।। ইতি বেছি 

স্ ৮ ৮ রি ॥ «৮ হী রি 17775 বস 0০) জ্রী ভ্রীণাপশুঙগার ভাব হেলা কই পুশ অশ্থবিজখী ইতি 
টির বা 2০ 5৯ 

তন রধিতকখ ॥ হত)ন্লুও 1 | হবাবৃজা ্ 

ছে'লঃ প্র” আর্ধাই | ইতি বি 



হৈডুক্ 
কেচিৎ11 

হেলিঃ স্ত্রী হেলা 1 ভড়ঃ। 
ইত্যষর টীকাষা" ভরতঃ। 

হেষ খ ৬ স্বনে উজ 
ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ 0 উ 
ঘোটকঃ জিহেষে। খ অজি- 
হেষৎু। ইতি দুর্গাদাসঃ॥। 

হেষ। স্ত্রী অশ্বানা* নিস্বনঃ। তৎ- | 
পর্ধ্যাযঃ। ভেষা২। ইত্যনরঃ]। 
হবো [৩ হ ই ভিত তট্রীকা | 

হেবী পুত হশ্বঃ। ইতি ভ্িকাণ্ 
শেযঃ।। 

হশৈ ব্য সগ়োধন | ছতিঃ। 
উ(ত মেদ্রিনী॥! 

হৈ ব্য সঙ্োধন॥ আহান।। 
ইতিষেদিনী।! 

কৈ 
বথ। মন্তুঃ। ব্রৈবিদ্যে। 

স্তকর্ণ নিরুক্তো। ধর্মাপাঠকঃ ১11 

এষ *চ1আশিখঃ পূর্বে গ গর্রিষত্ 

্যাদ্দশাবর! টু | ৈষিদ্য ত্র 
রগ ৈ হত হাদ্া- 

রা ০. ক িন্যবহাহী ] তি বাবছার 

তন্ত্র” | হেতৃদ্ধার। সত্কন্মনু 
সন্হকন্ড। যথা | গাষগ্ডিনে। | 

সু ৫ ৮৯ টা ২১৭৯ এ পি সপ সন ৃ বিকর্াক্ঞান বৈডালব্রতিকান 
নাহ এ | শঠান্। হেতুক।ন বকবৃন্ডীপশ্চ । 

৭২২৩ 

হেষতে 

চি নি | 

৫. পুত সদ্নু'ক্তবাবভারা।। 
রি ॥ না 

টভ- । 

6 

4. 

৫ 

হৈমন 
বাঞ্াত্রেণাপি নার্চযেৎ | ইত্তি 
বিষ পুরাণে ৩ অণশে ১৮ অ- 
ধ্যাঘঃ 1) পাধগাদীন7ণ লক্ষণ 
। ভূষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাথণ্ডো বিক- 
্ঙ্থে। নিধিদ্বক্কত | যদ্য ধর্মা- 
ধজেো। নিত্য" স্ুরপধূজ ইবে।- 
চ্িতঃ॥ প্রচ্ছন্নানি চ পাগানি 
ই টি তদৃত”" 1 তদ্বান্ 
বৈডালত্রতিকঃ 1 প্রিয" বক্তি 
প্ররে। হনাত্র বিপ্রিষ” কূরুতে 
ডা বাক্তাপরাধচেষ্টশ্চ 

শঠো হয” কথিতে। বুধৈঃ | 

ভ্রীস্পিপি বসি উঃ 
৯১ 
পা যা ঙ রি € রর 

বৃতিরুদাজহঃ উতিতট্রীকা।। 
হুম” হী আভভিনে। ভব দেন” 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 হিনভবে 
হেবজাতে চ ত্র 

দমঃ পু" ভঁনিক্মঃ। ইতি রাজ 
শির্ঘট£জেগ়ে। বিকার ইতি 
মছাবাববাযাকরণণ 11 

ভন? এ না জেনত্তধতুঃ 7 

যথ।| হেমন্ত ভৈননাবস্থী। 
ঃ শব্ডরভ্রা বনী | স্বর্জাতে 

হিনজাতেচত্রিটা 



2২২৪ 
হৈষব 

হৈমনঃ পু* মার্গশীর্যমাসঃ 
' ইতি রাজনির্ধণ্টঃ | হিমক1- ৃ 

হৈহষ 

হৈমবতঃ পু* বিষতেদঃ ॥ ইতি 
হেমচন্দ্রঃ।। 

লোস্ভবযষ্টিকধান্য* | অস্য | হৈমবতবর্ষ, ব্লী ভারতবর্ষ” । 

গুধাঃ | হৈমনাস্ত হিমা বৃষ্যা | 
মধুর বদ্ধবর্চসঃ। ইতি রাজ 
বল্পভঃ || 

হৈমন্ত" ক্রী পু" হেমন্ত ॥ হে. 
সন্ভসন্বন্ধিনি তরি! ইতি হেম- 

স্তশব্দৎ স্বার্থে ঝুপ্রত্যযেন 

নিষ্পন্নণ)। 

হৈমন্তিকণ ত্রী শালিধান্যৎ 
আমনধান ইতি ভাষা) ষথ।1 
হৈমন্তিকণ সিতাস্বিন্ন” ধান্যৎ ৰ 

মুদ্গ! ভিল। যবাঃ। ইতি হবি- 
ফ্যামগ্রকরণে তিথ্যাদিতত্্" | 

হেমন্তকালজ।তে ত্রি ৷ 

হৈমমূদ্রিকঃ তরি স্বণমুদ্রিকা- 

বিশিউঃ। হৈথী সুদ্রিক। যস্য 
ইতি বহবরী,হিনমাসনিষ্পন £ 

ইতি মগ্ধবোধব্যাকরণ॥॥ | 
হৈমলঃ পু” ক্লী হেসন্তর্ু | | 

হিনল শব্দা ঝগ্রত্যযেন নি 

গগমনঃ 1 ইতি কাচিশবরত্রা- ! 

বলী 1) হৈমন ইতি সাধু রঃ 

পাঠঃ |] 

হৈনব্ত" ক্লী ভারতবর্ষ” ইতি 

ব্রিকাওশেষঃ॥ 

পাশ াশাপাশ্পা স্পা শশী 

ূ 
1 

ৃ 

| 

যথা। এতদ্বৈমবতণ্বর্ষ" ভারতী 

যত্র সম্ততিঃ ৷ হেমকুট* পর* 
যত্র নান্ন। কিপুরষোত্তমঃ1) 

| ইতিবারাহে রুদ্রগীতা | 
হৈষ্বতী ভ্্রী পার্বতী | হরী- 

তকী। ইত্যমরঃ॥ স্বর্ণকষীরী 
শ্বেতবচ। ! ইতি মেদিনী 11 
গঙগ। । ইতি ধরণী) রেণুক। || 
কপিলদ্রাক্ষা 1 অতসী ৷ ইতি 

রাজনির্ধণ্ট2 11 

হৈমা । ভ্্রী পীতযুখিক। | ইতি ( হৈমী $ শব্দরত্রাবলী || 
হৈযঙ্গবীনণ ক্লী হ্যোগোদো- 
| ছোদ্ভব” ঘৃত”। ইতামবঃ 1 বৃ 

নীত”। ইতি রত্রষ' ।রাজনি, 
ধ্বণ্টশ্চ 1 তৎ্পর্যযাষঃ। সরজ”্২ 
মন্থজৎ ৩ কলম্ুট” ৪1 

 হারাবলী ॥ 
হৈরিকঃ পু চোর2 । 

ইতি 

ইতি 
ধরণী ৷! 

হৈহযঃ পু* কার্তবীবধ্যঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ1) দেশবিশেষঃ 1 যথ। 
1 পশ্চিমে হৈহ্যাস্তাদ্রি গ্রেস্ছ- 
বাপ শকাদযঃ । ইতি জ্যোতি- 
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ছি [ব।ঞ 4 12515 (হ৩ 

রি 7 বন্যার রর 

হার) কর) অথ িতাহোমঃ। 
তদভ "যো মউুজগাবলযা, 1 ন্)-। 

জাপ্তঃ 

সণশ্যঃ। রা 

জঅর্বনিছিঞ্চ বেন্দ ক )। হান 

জেসগি। নিভ্যহোন প্রবক্ষ্যাসি 
সর্থাথ* যেন বিন্দতি | অপর্ধ7া, 

ডি সি 
অন্যথাগাদ্য বলপুৰ” চরে বাধ 

|] ততে। হে” তপনিগ্ চরেখ 
সত রা রা 24. | টি 07৩ নাধকজতষঃ 7 বানবঙ্গাদিক 

০ব ব্রার অমগাচিরিজন 
ক 2 . চারি রর 
নেদতজেন মান (ছে 

ভাপ ৩ টি 

7াদেতভ্যা নম সখ?) 

নর মনন্টাবা কৃণ্ডে বাস্কপ্ডি 
টে হন 

| 

এ নরির 

ণ (| এ্,খ) 

৮ লাক 5 ক জা পোপ বা তন বামশন্তরেছ 
5 রি 
নাত একবেন ঢা হ্বাত। 

ঠা 
055 যর ত্রস্থা 

ও দান বেড হত, চি ৫০১. 
প্ 

শব শনলত্য বিসৃ ৬. 

ওল | ্যানাদে। সি ] 
(| 

হে 

ভেরবাণশ্চ হনেদফ্ে আজ্যাদ্ছি- 
9 গুটি? গুর্ব।দিদিক, 

রা (হা কাম।6- 

জথ জী 

হলে বাগি 

। প্রাগগ্র। 

উদ্দগগ্র।শ্চ ঠা ধা হম 
লিখে] তথ] চ। ৮ 
মন্ত্রেণ শরেণ ভাড 

1 নৈৰ প্রেন্ণ, 
ভক্ষণ মত] ভতো। হুল মুচ্া- 
৮ চর রি 

»৫7 শা হাল্স কে হাক্গতট ৩1- কগয নন হাতি নগভীয তন 
61... চর 

গাতা। উদগগ্র। ভিসো। রেখ ক 

প্ররুনযাল্ ১ | ডি | 

ইউ প্ সা হা আত রা শা 
উহ 6 এ নর 

ৃ 

ঠা আ্লদবিউগাতট কার্ল 
[দায়ে ট্ন্দব।গন্ে 2 সর্ধও 
রা রি পু ৬, লিন 

বওভান্রী অহ থও। বভারাচ 
১১ ০255 229, 2 শি ০ ছা এ ভ? শ্রীএ" ক্রীত সৌও ক্ষণে 

৮, 

গুমত । এব ক্েতনখ গজ যত)! 
রর, 
এনা 85 বানা ১৯ 

শি সস বা টির টি ১ প্র 

রোমাতশ লিন | পাস 

১১৮৪ 
্ে ন্ট] এ 

গ্ী 
থা চর ০ সা 



হেন 

কৃগষধ্যে যটকোনৰু 
তদ্ৰহি রটদলগ্ন" 

নত ভতঃক 
ভগ্রিফোথ, 

তদ্বাহ্ শ্চভুরস্* চতদ্ধারমমেত" 
লিখিস্থ। তদপরি মূলেন প্ুঙ্গ। 
গুলী।ন দদযাৎ, 
বাল্য! 

রি 

সর্বাণি প্রণবেণা, 
তূযুক্ষ্য বত্ে ফেৌগপীঠ মর্চযেত। 
তদ্ঘথা 1 কর্ণিকোপর্য্য 
ক্তযদীন স”্পূজ্য অগ্ন যাদি কোণ 

ততও 

তু 

 ত্ুন্দরীপক্ষেতু 

ধর্যাধারম্শ- 

চতুক্ষেয ও এ নমঃও জ্ঞানাষ 
বৈরাগ্যা এশর্ধযায গ্ৰাদি- 
দিস অধন্ম।ষ ৪ 

রাগযায অনৈশর্ধ্ায মধ্যে ও 

অনভ্তায নমও ! এব” গঞ্মায 
অ” অকনগুলাষ দ্বাদশকল!, 
উজ নম! উ, পোমমন্লায, 

চি 4. খরা শঝনে নমঃ 

৪ ৪5 গছ 

7; শু 

তা ট ন্ম 1 

গস অরুণাষৈ নমঃ | কিক 
ধুম ষৈ তী।ষৈ স্লিভ দলে 

রলা'চরা যৈ 

উরানিদনি। চা 

। এব শ্শে 

এন ব- 

লোচনী* ) ৮০ 
57575 48 

1০ এড।জভা বসন হত 0 

অবৈ 

দ্ধ ৃ  

ালন্যৈ ভতো। বু" 

অস্ত 

০ 

টা ঘর 2 ০ বর 

হত ধ্যাত ও হা বাপু 
টাই ১ 

রাষয নমঃ ৩ বাখশ্বধ্ো নমঃ 

গজ সুর্ধযকান্তদিমস্ভুত” ৫ 
ব্রিষগেহজপবা বা মানষেতে 

কামে- সুন্দরীপক্ষে ত কামেশ্বর" 
ম'যে ] শী পৃজযেছ। ঃ গীতিম 

পাযাণ ভব বডিঞ্চ যদি বারণি- 
সম্ভবত) আৌত্রধাণাণ গেহজঞ্চ 
বন্স্থ বাথ বহরে] যদূচ্ছা- 
লভসণ্যুন্তে। অযোগ্যে। যা- 
গকল্মরণ | নিরনিবাক্গগালজে। 
হাদ্ীল।ভকরে। ভবে 7১ ক্ষত্র- 
বন্ধে। এ দ্যা দু- 
তাশনহঃ বৈশ্যাঞ্ শৃদ্রাচ্চ বি- 
ভিউ টিপ তি- 
মাও শর্বপ্রযজেন বক্তি নৃত্তু* 

নে পি 
নাহ রেজি তকমা য়ে দজোা 

তিভবনাদ্বাগ বু ননীয সা- 
ধকঃ ৮ বৌবডন্তেন নলেন ম 

তত” বিলে কবে 7 আগর নাং 
তাহ রে সণ তদন্নভ্রৎ ] 

2 ক্রব্যাদা“খ” 



হোন 

তি ডা ক 
পপ 

টৃতি জপ সং্পুজ্য ভা 

খর 98 তত ঠা 

এ) 1 ৭ 54 
ও // 
আপন রা 

€.. 

নি 
তি 

ন্ৎ 
টি ঘর মতা নূল মূ ্টর্য 

[াদেভাঃ ্বাহ। ইত্ানে- 

ক্রব্যার।“শ* পরিত্যজ্য বাঁক 

মক্দ্রেণ সংরক্ষ্য হৃ" ইত্যবগুঞ্্য 
বেশুমুত্রঘ। অনুতীক্িত্য বাহুৃভ্য।ৎ

 

সমতা জণ্ডে [পরি ভ্রিঃ পরি ত
া. 

রি টমহী 

দ্বাযা আক্মহন। [ভিমুখ, দেব্য। 

রে এনৎ মিপেও 1! ততো! 

ই বকিযৃন্তষে নমঃ ইত্যভ্যর্চ/ 

র" বর্িচৈতনঢাষ নঘঃ ইতি 
চৈতন্য" তত্র স'যোজ্য ও চিৎ 

পিজ্জল হন হন দহ দহ পচ 

চিএ 

ভ্া।লযেত্ | 

লিভ" বন্দে জাত 

1ভ্ব্ণবণ মনল” সিদ্ধ" বিশ্ব 
ইত্যপতিঠেত্ । ভঙ্তে তে মুখ হত 

অগ্নে ত্ব মমৃকনামাশীতি নাম, 

কুহ্ব। ও বৈশ্বানর জাতবেদ ই-! 
হাবহ লোহিতান্ষ সর্বকর্থাণি স।- 

ধষ স্বাহ। | অনেনার্ধ্য।দিভিঃ 

২. 

ভলঃ শিববীজ না 

চো 

যঅনুকদেবতাঙ্গ পাম নমঃ | 

এ পিসী াপপপাস্পিশী 7 

২ ০ এ শশ শাস্পীলী শশী শী পপ পপোসপ্পা পািশিশাপিপীীীশপিসীা 17 ৩ নু 

__১-০:-১ শশী 2 শশী শশী পাশ ৩5 ৪০০৬ 

টিটি লিউ রি 8 - ২ 

পিচ 

সর্ব” জ্ঞাপয ভ্ঞাপষ স্বাহা ইতি । 
ততো। আম” প্রত্ব-. 

বদৎ হতাশন 
টি শিপন 

1 

৮ র্, 

হেম 

স'পূজ্য ও অগ্নে হিরিণাদি সপ্ত- 
জিন্বাভ্যো নষঃ। ওঁ সহসা 
ষে ভ্দযায নমঃ ইত্যাদি অগ্নি- 
যড়ছ্গেভ্যো নমঃ | ও অগষে 
জাতবেদসে ইত্যা দাস্টগৃর্তি 

ভ্যে।ন্মঃ। তদ্বাহ্ে ও ব্রাহ্ষ্যা- 

দ্যবশক্কিতভ্যা 1 শনও তদ্বতিঃ 

ও পলা দাষ্টনিবিভো। নষঃ 1 
তদ্ব।স্তে ও ই ই ক্াদলে কপালে" 

ভে) নয্ঃ। গ  ব্জা দ্য- 

ভ্যা নম । ৪ প্রদেশ 

যাত্র- সগশপ্রদ্ধষ, টব 
ক্ষিপ্য সবা।সবা মধ্যভাগেষু ই- 
ড1” পিঙ্গল।* আতুন্নাণ ধাত্বা 
হোন” ছর্ধ7ৎ। সুতবণ দক্ষিণ 
ভাগাদাজ্য, গৃচীত্ব ও অগ্রষে 

ব্বহ। ইতি অগ্নে দর্ছিণতনত্রে 
জবা । তথা বাম ৬।গাদাজ্য" 
গৃহীত্বা ও সোসায স্বাহা ইতি 
বামনেতরে জাভা । ততো ম- 

ধ্যভগাদ।তায* গৃহী্ব। ও অলী 

সোমাভ্যা* স্বাহ। ইত্যগ্নে নলা- 

টনেত্রে জহ্নযাণ ! গুন দর্ষণ- 
তঃ নম ইতি ঘৃত" রা ও 

| 
গুষে স্বিডিক্কৃতে স্বাহা ইত্য- 

গ্রিমুখে। ততে। রা ্ তিহে- 

মঃ) ও ভুঃ স্বাহ। ও ভূবঃ স্ব! 



২২০ হোমক 
ওস্বঃস্বাহা ওবৈস্বানর জাত- 
বেদ রে লো হিতা ক্ষ সর্থ- | 
কর্ম।ণি সাধ স্বাহ। ইত্যলেন। 
ত্রিবার" জহ্যা্।। ততো অয; 
যূলেন গীঠপূর্বক* দেবভা* দন" 
পজ্য তনুখে ঘুতেন নুলম 

| 
[ 

ৃ 
| 

র ন্্েণ পঞ্চবন্ম তিবার চা 
৷ বহ্রিদেবতষে। রাক্সন]. 

এক/* বিভাব্য মূলমন্ত্র একা, 
দশাহুতী জহুযাত। ততো মু. 

লমন্্ম্য অন্গরদেবতাভ্যঃ সব 

হা শক্তশ্চেৎ্ প্রত্যেক মেকৈ- 
কাহুতি" জভ্ষা্ড। ততঃ সন্ক: ছে 

্ রর রানা দ্র) 
বোণ হোম, ন" জব্যাৎ ততো! | 

যলমনদেণ টা রি সৎ 

হারদৃদ্র। স্বেউ দেবতা, হযে ৃ 
সমানায ক্ষনন্থেতি বিসৃজ্য | 

দক্ষিণ” দত্ব। আচ্ছদ্রাবধারণ”। 
জর্য)াত! ইতি তন্বনারঃ 0 

হী বাত | 

০ সপ জঞ্কা াী - পাশীশ শীদ্পি্পীিশীী শিট 

বৃহদ্ধোমপ্র:ষাগত্্র তত্রেব দ্র 
ব্যঃ |] র 

হাষকঃ পু* হোত £ যথা 

গৃর্ঘঘধারে চ সগস্থাপ্য বহচত। ৃ  
এ গ"। যজ বদ তথা 
[ম্য পশ্চিমে সামবেদিন* | 

সার তদূত্তরে স্থাগ ূ 

 হোমাগিঃ 

হোমী 
যেদধঃ। অক্টো তব হোমক:$ 
কার্ধ্যা বেদবেদাজবেদিনঃ 1 

ইতি মাৎ্স্যে ৭৮ অধ্যায়ঃ] 
হোমকপ্ু” ব্লী হোমার্থকৃপ্ত* ৮ 

তঞ্পর্ধ্যাষঃ | হবনী২। ইতি 
ত্রিকাণ্শেষঃ 1 অগ্য বিবরণ” 
কওশকে দ্রষ্টব্য" |] 

' হোমধান্য* ক্রী তিলঃ ; ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ )! 

হোম ধ্মঃ রা হোনীষাগ্সি ধুমঃ। 

তত্পর্ষযাষঃ | নিন 1 ইতি, 
হেমচন্্রঃ 

হামভন্ম ব্লী হৃতভস্ম 

ধর্যাত। বৈষ্ৃত"২ | ই! 
চক্রঃ 1 

রী 

হত তু. ) 
তি ৩ ০৭১ ৮ 

পু" যক্তবত্রিঃ। তথ 
পর্যযাযঃ | মহাজ্বালঃ ২ মহা 
বার ৩ প্রবর্থঃ৪ ইতি হেম- 

চন্দ্রঃ 1 
হেমিঃ পু অগ্িঃ 9 

ছে ধিশী। || শুনে” | 

টে সে 
1 বৃতত হাত 

শি 

পট 
৮: 

হ৩4& 

হোমকন্ত।। যথ।। 
তলে ছ্বত ভিলক্সাধী হিল, 
হোনী তিলপ্রদঃ । তিলভ্ুক 
তিলবাপী চ ষটতিলী নাবসী- 
দত | ইতি তিথ)।(দতন্ত্]। 

১৯ 

হোগা 
] 
1 

৩০1 



৭২৩০ 
হোলাক 

হম্য* ব্রী ঘৃত"।ইতিরাজনি-| 
ণ্টঃ | হোমীযদ্রব্যমাত্রে ৰ 
ত্র) 

রা স্ত্রী রাশ্যদ্ধ“ 0] 
রেখ। ] এ ইতি মে 

দিনী। দ্বিতীযার্থস্য বিশেযো- 
বথ|। বিষমর্ষেষু প্রথম! হোরাঃ 
সরা শ্গুরোচিষঃ ॥ দ্বিতীযাঃ | 
শশিনো যৃক্ষ ব্যত্যযা দঠাণযেণ্, 
সদ11) ইতি জ্যোতিস্তভুৎ 0. 
অংদধদণুদ্বযাত্মককালঃ1 স ভূ. 
ই“রেজানা"উ আর ইতি খ্যাত) 
বথ। | চতুর্বিশতি বেলাভি 
বহে ত্র" গ্রচক্ষভে। পশ্চিমা- 
দর্দ-ভ্র।দি ভোরাণ, বিদ্যতে 

ইতি বক্রপুরাণে গণ 

ভেঃমামাধাযও )। 
রে তৃণা গ্রিভূষ্টা দ্পর 

চন হোরা ই ইতি দ-। 

। যথা । অর্ধপন্কৈঃ শমী 
ধান্যৈ টার হে।লকঃ 
হো লকে। হল্সানিলে। ঘেদঃক । 
হদেষ আনাপহঃ 0 ভতবদ্যে।। 
হোলকে। যম্য সচ তত্তদগুণে। 
ভবেৎ্। ইতি ভাবপ্রকাশঃ || 

| 

স্পা 
কি শ। পি )1 

৩০5 
্ 

7 শি শাশীশিশ পেশী টিটি পাটি টা শিপ শশী শীশ্ী্শাশাশীিশীটাশী শী তি পাপা 

ভোলাকঃ পণ স্বেদবিশেষঃ 1 
যথা ॥ ধতীকাস্ত কর.যাণা" 

র 

করণ”! প্রতীচ্যান।” হোল 
চার দশনেন তদথ। হে।ল.কা 

মন।ঢারধ) 

হোল।কা 

যথোকজ্জানা, প্রদীপযে্] শষ- 
নাভ্তঃ প্রমাণেন শধ্য। মুপরি 
তত্রঢ 1] সুদগ্ধায।* বিধূমায।, 
যথোক্তা মুপকল্পষে্। | ত্বৰ- 
চ্ছম্নঃ সুখ” তত্রাভ্যক্তঃ ব্বিদ্যতি 
মাস্ুখণ॥ হেোলাকক্ষেদ ইত্যে- 
যস্তরখপ্রোক্তে। মহর্ষিণা 1 ধী- 
তীক। শুদধণে [অযকতে। হগ্রা- 

শেষঃ! ইতি চর়বন্ুত্রস্থান” || 
(হোলাক। স্ত্রী বসভ্তো্নবহ । 

হোল লী ইতি ভাবা | ইতি দাবা 

ভাগচীকা 1) তদ্ধিকরণন্য।, 

যে। যথা ! অথ হেোলাক[ধি- 
কা. 

আচরণীয। ইতি সামান্যবিধিঃ 
কল্সযতে। নতৃ প্রাচ্যাণ মনা 

চরণাৎ্ প্রত।চো রিতি ভত্রপদ্ণ 
দেষ" সামান্যবিধনৈৰ প্রতী- 
চাচারোপপন্ডতেঃ 1 প্রাচ্যানা- 

ইচ্ছাবিরহেণৈৰ 
উপপন্তেঃ ॥  ইচ্ছাবিরহশ্চ 
তদ্দেশীয পূর্বপূর্ধা না ঢারদর্শ- 
নাথ! প্রতীচ্যানা মুক্ধাদানা- 
দর্যাচারবিরহব্ড। ন হানাচার।- 
থ" বেদঃ বল্যতে। তথা চ যত 

সামান্য শ্রুত্যা উপপন্তি সত্তর 



পর ৭২৩১ 
হেড হগ 

বিশেষবিধি এ কল্গতে গুরু- হে ডতে । ইতি দুর্গাদাঃ || 
রশুণন্তব্যঃ সদেতিবৎ । নহি। হৌভূকঃ ত্রি হোভৃদস্্ীষঃ | 
কম্মকালে তদসন্তবাণ্, তদন্য- | ইতি হে তশবা।*্কণপ্রত্যযেন্ 
কালে ইতি বিশ্ষণীষ"। ইতি ত নিষ্পন্নঃ।। 
অধিকরণকৌম্দী 11% || অ-। হৌম্য" কী ঘৃত* । ইতি রাজ 
ন্যচ্ট। যথ। হোল কাধিক রণে; নির্যন্টঃ॥ ছে। মীষদ্রব্য তরি 
্রচ্যকর্ভুক হোলাকাণুষ্ঠ ঠানো। ৷ হৌম্যধান্য* ক্রী তিলঃ | ইতি 
পপভষে হোলাকা কর্তব্য । রাজনির্ধণ্ঃ॥ ইতি কেচিৎ 
ত্যেব শরতিঃ কপ্গিতা। তাবতৈ- "ভ্রু উ ল্ চৌর্ষেয ॥ ইতি কবি- 
ব তদুগপঞ্ভেঃ। নতৃপ্রা চ্যাদি, এজি | ওলু কুতে। ইতি 
পদবী কল্পনাগৌরবাৎ। তদ- দুর্গাদাসঃ 1! 
দত্রপি অর্জজকো। অধ্শদ্ধষ” ৰ দ্ধল ম চালে! ইতি কবিকক্ষ- 
গুীযাদিতি শ্রতিঃ কল্পনীযা । দ্রুমঃ]) ম প্রহ্মলযতি | শিশ্বে- 
নতৃপিত্রাদদিগ দবতী তদবৃত্ত” গদ্য ঞ্টৌ জুল হ্বল ক্গল ইত্যা- 
তত্র প্রাচ্যকুকানষ্টানস্যাব | দিন৷ কেবলগ্য হববিকক্ষনাৎ 
শ্যক্নীষ সামান্যশ্রত্যেবো,। ঘোপমগস্যৈব নিত্য হস্বঃ 
গগন্তেঃ ॥ নচাপ্রাচ্যানা মন 1 দ্ধালষতি ক্গলঘতি | চাল শ্চল- 
নুষঠানার্ঘ* প্রাচ্ঃগদবতী কক্ধ্য-. নত। ইতি দূর্গাদাসঃ 1! 
ত৷ মিতি বাচ্য”! তেষ। মননু-. হ্ঃ ব্য গতদিন* ) ইত্যমরঃ || 
ঠানস্যানাচারবপস্য আতি-: স্তন" ভ্রি হোভব*। গতদি- 
কন্পন। নিমিস্তত্বানুগপ ত্র? বসীষণ। ইতি শব্দমাল। 1 

ইতি দ্| বৃভাগঃ | হাস্ত্যঃ প্রি স্াত্তন্"! ইতি গার 

7 শশী শী 

হৌ ব্য সন্থোধন"া। আহান”। নালা]! 
ইতি মেদিশী ॥। ।হগ মএ সন্বরণে । ইতি কৰি- 

হৌড খড শতৌ 1! অনাদরে। 
ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ] চতুর্দশ: 

্বরী!। খ অজুহে ডৎ্চ। উ 

্ কল্পদ্রমঃ]] রেকমধ্যঃ | ম হগ- 
, যতি! এ অহ্গীৎচ। ইতি দুর্ঘা- 
. দাঃ 



৭২৩২, 
হ্স্থ 

হণিষা স্ত্রী হিনীযা। ইত্য্র- | 
_ চীকায।" ভরতঃ) 
হদঃ পু অগাধজলাশষঃ | 

ইত্যমরঃ 1] তজ্জলগুণাঃ | 
হদ্বারি বহিজনন* মধরণ 
কফবাতহারি পথ্যঞ্চ । ইতি | 
রাজনির্ধঘন্টঃ || কিরণ | ইত্য 
রা রামা শ্রমঃ 

হৃদগ্রহঃ পু" কম্তীরঃ | ইতি 
_ ্রিকাগুশেষঃ] 
হদিনী ভ্্রী নদী! ইত্যমরঃ॥। 
হগ ক ভাষণে রেকযুক্তাদি 

রিত্যেকে। কহাপযতি। ভাষ 
ণ* কথন*। ইতি কবিকল্পদ্রম- 
টাকাযা হ্পধাতু কখনে দুর্গ।: 
দাসঃ]। 

হ্স রবে । ইতি কবিকন্ দ্রুমঃ] 
_ রেফবুক্তঃ। হসতি। ইতি দুর্গন। 
দাসঃ] 

হসিম। পু” হস্বতা 1 হস্বশব্াাৎ 
_ ইমন্প্রত্যষেন নিঙ্গমগা। 
হসিঃ তরি অভিশযহস্বঃ | 

হস্বশব্াৎ, ইঞ্ প্রত্যযেন নি 
গন) ৃ 

ইসীযান্ তরি অভিশযহস্বঃ। হ 
্বশব্দ।দীযন্ু প্রত্যনিষ্পন্নঃ ॥ 

হস্বৎ বক্রী পরিমাণবিশেষঃ | 

০ শিসপপ্পস্াশালা শী শশী পসপ্পাপ্পীপা পিসি টি শীী তি শী িশিিািাাশীটা শা শীট সস 

-৪ 29৩ 

হ্স্ঃ 

হস্থ 
যথ|। অনু দীর্ঘ মহদ্বস্ব মিতি 
তত্তেদ ঈরিতঃ। | ইতি ভাষা- 
পরিচ্ছেদঃ॥। গৌরসুবর্ণশাক* 
| পুঙ্গকাসীস" ॥ ইতি রাজ- 
নির্ঘপ্টঃ 1 

পু* স্ত্রী প্রক্তপুরুষপ্রমা- 
ণা নানমনুযাঃ । বাউনে 
ইতি ভাষা ৷ তশুপর্যযাযঃ। খর্বঃ 
২ বামনঃ ৩ বামনী ৪। ইত্যমর 
তরতৌ।। নীচক£€৫ নীচঃ ৬1 

তশবরভ্রাবলী| অকর্তনঃ৭ 
ইতি জটাধরঃ।। একখাত্রবর্ণে 
রে যথা । একমাত্রো ভবে 
দ্বস্বে দ্বিমাত্রে। দীর্ঘ উচ্যতে। 
ত্রিমাত্রস্ত গুতো ছেযো ব্য্জ- 
ন চার্ধমাত্রক” 1 ইতি যুদ্ধ, 
বোধটাকা যা“দর্গাদাস”]! মৃদ্ধ 
বোধমতে অন্য স্বন ০1 যথা 
।আবত্বর্ধগ্না অআ|অ ইতি 
বর্ণত্ব ভ্রঘেণ স্ব ্ঘগ্রু সজ্ঞৎ 
স্যাৎ। বচ্ডব্দাদি ঈ ই ইত্যা- 
দিষুচ। তন্মতে অষ্য হুদা, 
গি। যথা! হ্বঘে। ঘুক। স্বে। 
ধুদ'ন্ে। ধেঁ। রুলপ্জঞঃ স্যাৎ। 
ইতি বোপদেবঃ] মেঘ বৃষ কৃত্ত 
মীন রাশষঃ। যথা। হস্ব। স্তিমি 
গে| বি ঘট।£1 ইতি জ্যোতি 



হ
ট
 

৪
৮
 

্
 

ঙ
 

18 
1 

€
৩
-
 

1
9
 

রর 
[ত্ড 

এ
র
 

চ
ি
 

ছি 

1
৯
 
র
র
 

67 
০৬. 

৮
 

০৮২ 
াম্পম্পা্টি 

€
৮
 

২
 

৮৮ 
৬) 

১
 

১৪ 
খত 

1
 

৮
৩
 

08 
1৯) 

পোক্ 

2
 
আ
জ
:
 

* 
র্ চপ 

ৈ গর্যযাযঃ 1 বাধন ৯16৩ 

৮
 

রর 
ব
স
 
গ 

$ 
$ 

৮
7
 
8
৯
0
5
 

৫৪ 
৪. 

এত 
৭
 

পু 
স
ী
 

ট
ি
 

টি 
৮5 

(তি 
প্িতি 

৮
 

৯
৮
 

ব্য 
* 
শ
ি
 

দ
্
র
 

(
৮
 

র
ি
 
র
ি
 
এ
ড
 

হ
ি
ঃ
 

1
)
 

শ
া
 

৫
 

[
2
 

!
 

ক
চ
 

4 € 
১
৩
 

র
ি
 
ন
ি
 

র
ঃ
 ৫
 

র
ি
 

৯
 

]ঁঘভ 
£উা 

টির 
&% 

টে 
রি 

খ
ু
 
চ
ি
 

5
 

ঢ
া
 
4
8
 

র
ি
 

র
র
 

৩
 

প
ু
 

ঞ
 

৫
 

)
)
 

স
র
 

নীচ 
5
)
 

৫ 
[
₹
 

|
 

র
ঃ
 

রঃ 
এশস্পপ 

|
 প
ি
 

ভ
ি
ড
 

1..+ 
9
০
 

ছ
ি
ঃ
 

র
ি
 

৮
৮
 

৯
৬
 

[
ভ
ি
 

ও
 

ট
ি
 

৮
০
 

]
হ
 

ট
ি
 

স
ে
 

৯ 
০ 

তু শা 1১ 
র
া
 

র
ি
 

8
১
3
১
 

লি 
৫
 
০
 

2
৮
4
৩
 

১ 
৮ 

কে 
চিট ই 

7 
7 

খত 
ক 

ব
ি
 

1
৮
7
 

ট
া
 

ডি 
হি 
ত
ি
 

(
1
৯
)
 

শ
ি
,
 
স
র
ে
 

্
 
হ
র
 

(
৯
 
1
 
2
 

৬
 

5৮ 
৪৮ 

চির্ট 
১ 

৬
 

জি 
তি 

নি 
821 

ন
ি
]
 

ড
ি
 

45 
5 

2
5
 

টি 
ব
ু
:
 

ত
ো
 

[ভি 
(৬৮ 

৩
 

৬
 

দ
ি
র
 

র
ে
 

০ 
স
া
ত
শ
 

১
 

ছি 
হি 

ছি 
১৬ 

175 
৮
 

৬
 

16৮ 
[
১
৮
 

কা 
ৃ 

প
ু
 

১) 
ঘ
র
 
5
 

ত
ে
 রত 

০
৪
 

৩
 

আ
প
ি
 

£ 
৬
.
 

র
ি
 

র
ে
 

[
ড
ি
 

1
 

1
)
 

9
 

ই 

২/ 
(48 

(1৯ 
সির 

8০ 
৮
 

স
ত
 

উ
হ
া
 

প
া
 

শ
প
 

৮ 
0৮ 

৪১ 
৩ 

০ 
তি 

পতি 
চি 

হু 
৫
 

“ 
8
৮
 

র
র
 

ও
 

্
ি
 

£ 
রতি 

লিলি 
ত
ি
 

স
্
প
া
 

০
 

র 
ত
া
 

(
5
 

০
৯
 

[
প
 

১
৬
 

০
 

0
2
5
 

০
০
,
 

(
৯
 

ক
া
 

ন
ি
ত
 

১ 
[
ছ
ু
 

রর 

ল
ি
ড
 

(
4
১
 

ট
া
 
চ
ি
 
৬
.
 
ব
া
 

ট
প
 স্প 

[
ঘ
 

(
৬
 

৬
 

4
2
১
১
5
 

৮৫ তি 
টি 

৯
৪
5
 

৯০৮5৮ 
এ 

শা 
১
 

৮
 

& 
৮
 

৬5 
ধান 

ঠি 
ট
ি
 

টি 
চৈ 

ডি 
রর্টি 

&9 

শ
া
 

69 

ডে 
খা 

ত
ি
 

ট
ি
 

157 
1৯ 

২? 

ট 9৮ ব
া
স
 

ন
ি
 ০19১ 
শু 

ছি 
চ
ি
 

২ ২
 

স
ে
 
ঠ
 

৯
*
/
-
১
 

(৬) রঃ ১
 

8৮72 

সুপ 

৮১ 

ড
ে
 

ছি
 

৮7
1১

 
১৬

 
151

 
ভি

 
ত
ি
 

ত
ি
 

৮
 

14
১ 

৬
 

ও
 

(
৬
 

/ক
, 

£.
- 

ঃ ১
৮
 

হু
ষ্

ক 

ত
ি
 

র
া
 

৯
 

৬
 

7
৮
 

ৃ 
চ
ক
 

রি
 

8
৮
1
1
5
.
 

/৮
 

(5
19
 

5 
7
8
6
5
1
 

০
০
 

ট
ি
 

1
6
৮
 

র
া
ম
 

৮
৯
 

৯ 

শ
ত
 

৯ 
ত 

এ
 

1
৮
.
 

| 
ম
স
 

কি
 

তি
 

[9 হি
 

৩৫
 

5
 

1
 

৭ 
শত

 
ক
 

৩৫
 

%5
 

77
 

শি
ডি

 
কি

 
[
হ
 

র
ী
 

মি
 

৪৪ 
চি

 
রে

 
রি
 

7
 

৮
7
 

পর
স্
পর
 

৬৮
, 

এ৯
 

গ
গ
ি
 

9. 
4
 

০০ 
/৮ 

5
 
৮
৮
 

৪ 
রে 

ভি 
ঢু 

ক
 

2 
কি 
ভ
া
 (ত 

ভি 
5
৮
 

(9৮ 



৭২৩৪ 
ভিতি ভীবের 

রণ্যকশিগোঃ পুত্রা শ্চন্বারঃ | হিবের” ক্রী হীবের”। ইডি 
স্ুমহাবলাঃ! প্রত্থাদঃ পূর্থজ | ভরতদ্বিকপকোষঃ শব 
স্তেষা মন্ুহাদ স্তখৈব চ 1 সণ 
ভাদ শ্চৈব হাদশ্চ হাদপুজ্রান 
টি তান । হাদস্য পুজৌ ঘ্বা 

* হিগ্ডিভো নৃক এব চ | 

ইতি বাপু ণে কশ্যগীষ- 
গ্রজাসর্গহ )| 

ভাদিনী স্ত্রী বিদ্যুৎ]! বজ।। 
ইত্যমরঃ।। নদী! ইতি ভরতঃ 
রাজনির্ধনশ্চ ॥ শল্লকী॥ ইতি 
শব্দরত ভ্রাবলী | 

ভ্বদী ত্র শব্দবিশিষ্টঃ 1 ভাদ 

 শব্দাদিন প্রতাষেন নিষ্পন্নঃ || 

হাসঃ পু” শব্দঃ। ইতি ত্রিকাণড 
শেষ মহ যথা । ভাস বৃদ্ধী 

চ সততৎ দিনব্াদ্ো ২ ধর্থান্রম” | 

1দন্ধ্যা হভঞ্ মাখা! 

বৃদ্ধে সম। স্মৃত টস ইতি তিথ্য।. 
দিতভ্তর” 1 

হিণীষ। স্রী লত্জা 1 ঘৃণা । ইত্য 

_মরটাকাষা” ভরতঃ 1 আস্যা । 

বপাস্তর"। হৃণিযা হণীঘা চ | 
ভিভঃ ত্রি লংজ্ঞতঃ॥ বিভক্তঃ 11 

নীতা ইতি কেটি! অশশেরী 
ভিতিঃ জ্ত্রী হতিঃ। হরণ”! ইতি 

কেচিও ॥ 

22651 

বলীচা৷ 
হী লি লঙ্জে। ইতি করিকক্স- 

| দ্রমঃ ॥ লিজিহেতি নীচসহ- 
ৃ ত্যা যঃ। ইতি দুর্গাদাসঃ 1! 
সী স্ত্রী লঙ্জা। ইত্যরঃ 
'হীকা ত্ত্রী ত্রাসঃ! ইত্যণাদি- 
| কোধঃ || লজ্জা ইভি নিদ্ধা।- 

স্তকৌনুদ্য। মুণাদিবৃভভিঃ 

ভীকঃ ত্রি লঙ্জিভঃ। সলজ্জঃ ! 
1 ইন্তুণাদিকোষঃ 11 
(ইীকু্ পুত জভুকই | ত্রপু। ইত্তা- 

থাদিকোষঃ || 

হীচ্ছ লঙ্জে ! ইতি কবিকল- 
| ভ্রমঃ | রেফযুক্তাদি চত্র্থস্বরী 
ৃ তু চ্ছতি বধুঃ 1 ইতি দর্ণ শিদাসঃ 

ৰ ত্র লজ নল ইতি 

জটাধরঃ |! 

হী ত্র লজ্জতঃ। ইত্যমরঃ [ 
০ 
ভীবের” ভ্লী বালকণ। বাল। 

ইতি ভাষা! ইত্যমরঃ॥ অস্য 

ভবের" চ্ছর্দি হৃল্লম 

তৃষ্গাতীমার নাশন”। ইতি রা- 
জবলতঃ 171 অন্য হাব্রে- 

| 

র 
গুণাঃ। 

আজ, | শজে ভ্রক্টব্য" |) 



ছা ০, বর এ 
৮ 18৮7-7 

তল রী তু ৃ এ "১৯১ নি ॥ 75৬5৪ রঃ $ 2 তপু ৯৯ ২০১. 
সে স্ব জে 7 41 | বারি % টি 4 এরিক এ ৪ ০০৭৭ বর্গ খর হিমু হা কিছ? ক ছু গ্টং 

লা 
47 / ৪ 

র্ ঢু ক 6৭ লি হাবেলক টু ৮ম৬হ রঃ রঃ 8 2 রা 
1 

যী পি খাল » 5 নত গে তী। ইতি কাব 1 কাচ এত ও হারার ] সি 
টা : টহ 0 .$ র্ ্ ্ শা $ ৮ হি. রঃ রি 

ঞ্ ডি বা ২ যু ৬) ২৩) র্ ও থ্ ০ 1 57111 ৯ 4 ই বন 8 ৪ 

. ৪ 324--1428 ৫০ রি হড়)কলদ্রনই 0 ৭ অজিত 1 ছু জু হাপ্নতি ) হেকষ নং ) ও ১5 চর বি রী 

তাত ডিড 1 এ -ঞ) ৮: 1৭ সঃ 7" গেলে 12 সা জা? র্ কন্ডতে 3511৭ রং হাকে: 8.1 যাঁভ। 
৮৯ ৃ 

দ্যাদিরি তি দুর্গিপ্হাদযঃ। ক্রা- 
কলদ্রমত || খ অজি ৰ পতি শিপ ভাষণ কথ 
$ হেপতে জিহেপে | ইতি, ন*।ইতি দর্গাদাসঃ)। 
দুর্গাদাসঃ | যি রবে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ|! 

ভেষ খ ও নর্গখো| অশবস্বনে || ৷ ইতি দুর্গাদাসঃ |] 
ইতি কবিকল্পদ্রনঃ 7 রেফ- ই উ মোদনে | স্বনে ! 
যুত্তদ্যঃ 1] অজিহেযৎ্, ) টাত কবিকক্সদ্রমঃ 1 মোদ্মৎ 

ভেষতে ০৫ পুশ হ্ঠীকরণণ ভ্ীভাবশ্চ। ঈ ত্রমঃ 

র 
ৃ 

1 

সঃ] ] অন্ত ডু টমবুক্তঃ বষ্াবগ। 
| 

নতি 
[1ত॥ 

2 
াঁ 

এ নে ্ 

কস্ট স্বনে হশ্বান।" 1 ও হেষতে ঘো-। 1 হ্রাদতে চন্দনো গাত্র"! 
ঠা অজিহ্যে্।) | বলা প্র্নাদতে মনত) ইতি 
চকারাৎ্ভ্ঘেউচ।মধূর মরণ! কিরাতে। ইতি দুর্গাদাসঃ | 
হেযস্ত্যেতে। ইতি গণক্কিতানি- স্রাদঃ পু” আত্নাদঃ। ইতি হেষ- 
ত্যত্বা ! বস্ততস্ত পচাদত্ব। ! টক্দ্রঃ ॥ 
দনি হেঘা ইবাচরস্তীতি হৌ- ভ্রাদিনী জ্বী বিদ্যুৎ্1| বজ*। 
সাধ্য ইতি দর্গাবাসঃ 1 ইত্যমরও | শ্তিবিশেষঃ। যথা 

হেব স্তর অশ্বানাপ্ক্াছিনি | | ইাদিন্য। সপ্সিদাত্ি্উঃ সচ্চি 
গতশবঃ | ইত্যমরঃ ্  ' দ্রানন্দ ঈশ্বরঃ।স্বাবিদ্যাসন্ৃতে 

ভেঁড খণ্ড গতো। ইতি কবি-॥ জীবও স'ক্রেশনিকরাকরঃ |. 
কলজ্ুমঃ] ৭ অজুতে ড় 1 া ইতি শ্রীভাবতে ১ প্রমথক্কন্ধে ৭ 

ভৌডতে। ইতি দু দুর্াদাসঃ 1 ৃ আধ্যাযে সগ্তরমশ্লোকম্য টীকা 

হ্বুগ মএ স্বর ণ। ইতিকবি। যা ্রীধরস্বামী॥ 



4২, 

সু টীকা সতী 

হে 

লজ্জা 1 ইতি সিদ্বা | 
স্তকে নমুদ্য। সুণ] [দিবৃভ্ভিঃ | ূ 

শন চি সি 12 

কাযা নীশকগ? 2 

কাঝুঃ তি হব হীকুঃ। ইত্যণা- 
কোযঃ1 

স্রীকঃ পু ন || ত্রপু? ইস্যু 
ণদিকোষঃ। 

ভ্রেব। জী রঃ ইত্যযরটা | 

র 
শ্$ও 

এ] 

৫57 

| 

| 

ৃ 

র 

হাল ম চালে! ইতি ব 

1 ম্ গ্রুত্তাৰতি। িিজ। 

পরে ৪8 (কের ॥ 
19 । 

এ 
1 

ৃ 
| 

ূ 

স্য সিল রঃ ৷ হ্লঘতি 
হ্বালযতি! চাল শ্চলন। ইতি 
দর্গাদাসঃ | 

কে ৫ ইন্তি কৰিকল্প 
0 ) হ্বরতি ল৩]* বাখুঃ রি 

তি ৩ ঘা? টি 1 ূ 

হন এ এ ্পর্ঘে। ৪ 
কবিকক্সদ্রম৪)/স্ধীঃ পরাভি- 

ভবে ইতি ক পদেবঃ ). 
এ জ্বযতি হাঘতে মলে। মল 
মাঁভবভিভু মিস্কৃতি | জ্তি 
জন” লে'কঃ॥ঃ আন্বষীত্যথঃ 
|এ ভ্যৎ। গ্রে।বি-দভষ্টভ 
স্পর্ঘ।বিষষে ব্যক্তবাক্যে হ্য 
মিত্যাহ। ইতি দুর্গাদাসঃ | 

দঃ 

৬৮: 
তে 

-। 

শিস পিস পপপাপি পাপা শিপালাশশ পাস শ্ীশীশিশাসি পিশশ 7 শা 

ঃ 

শ্কারঃ | স তুবাপুনচত্ 
ত্িশবর্ণঃ। অফ্ট্সব ন্বিগঞম, 
বর্ণ, | একপঞ্চাশন্সভুকব- 
এনা চরমবর্ণম্চা। যথা] 1. 
্/শলিগিভি আল। বিহিত? স 
কর্ম! অকা রি কারা ভ্ত 
বর্ণমালা প্রকী। 
থেক মুখ” তত্র কল্প ষেন্গুনি ন্ত- 

কিন শক 

ওত |! ক্ষার্ণ, 

সঃ] অনম্। জর্বমহ্বাণা” জগঃ 

সর্ব সমৃদ্িদঃ || ইতি গৌতঙী- 
যুকতন্মণ 11 %& 1 কঞ্িদেশোক্ভ, 
বোষণ? যথা | এশ্ৰ উবাচ 
বিশেষণ কথযামাদা প্রোস্টা- 

ধর্যাঃ ক্চিতঃ স্রীঃ বব 

বা ু দদ। ৬ দ্ধঘণ জিহা দ- 

ভা) শু খন্থানাদ্বনে। বাঁচা? 

রর ২ ইতি 
ও পিল ২. বরদ তন্ত্র ১০ পট, 020 

য*নদ11 গঞ্চগ্র য় বর্ণ- 
ত্রিশভ্ডিঘহিত" সদ] 1 ত্রিবিন্দ দূ 

সহিত" বর্ণ যাত্াদিতত্ব স'যু- 

ত*|| শরচ্ন্দ্রপ্রতীকাশ* হৃদি 
ভাবয জ্ন্দর ॥ ইতি কাষধে- 
নৃতন্্র11%)1 অস্যাভিধানানি 



9 

যথা ।ক্ষঃ কোপ স্তযুক: ক'লে 
কক: সন্বর্তকঃ পরঃ। নূহ 
বির্যুতা মায। মহাতেজ। যুগ! 

পরা ক্রোধ সন্হারে। 

বল।ন্ত। মেরবাচকঃ। অর্থ জঃ 
সাগরঃ কামঃ স'যোগান্তা 

স্বিপূরকঃ]। ক্ষেত্রপালে। মহ। 

ক্ষোভে। মভ্কান্ত।নলঃ ক্ষযঃ 
। মুখণ কবাবহানন্তা কাল 
জহ্ব। গণেখব্ঃ।। ায।পুন্দশ্চ 

সপ্যাতো মলযক্ী ললাটকঃ । 
ইতি তন্ত্রশান্্রে বর্ণভিধান” | 
| প্র] ক্ষকারমা ককারষকার- 

যে।গজন্বেন কেটি পৃুথকবণ 

ত্বেন ন মনান্তে। তেষা, মতে 
তন্দে ফেক 

6 রি 

লি ৮৫টি: সপ 2 

1 শদন ন্পপ তু: $ 

তপ্য মেরুত্বেন গণ তহুশশ্খে 

শানপপন্তশ্চ ভঙতি ? ততঃ 

গথতিদশাতে।তথাচ! যান্তাঃ 

| তথাপোতে সন্বন্বন।ত 1 ইভ 
বশ্দপ্রকাশঃ 1; অপি চা! তকা 
রাদি লকারান্ত। বাঃ গ্ধ।শ্ 

দীর চাঃ। স'ষোগাৎ্থ কযযো 
রেষঃ ক্ষকারে। মেরু রীরিত 
ইতি রুজানন্দধ্ ততত্তরশা্ত্র || 

গণ 

পু" সদর্তঃ || রাক্ষনই 1] 
নরন'হঃ | বিদুৎ | ক্ষেত্র” 01 
ম্বেরগালহঃ তি মৃ- 

জফিতমেদিনী]। 

শাশঃ। ই 

ক্ষ ইক তঙ্কে। ইতি কৰি 

আখ ঘা 

নব 

কল্প দ্রুমহ 01 
পি, 

জীবন 
তকে। দঃবেন 

লী 

|ই ক ক্ষ্রযত দন! 

ক্ষজু ইযযউ।? দাগতো।ঃ | 
ক্ষ যম) ৬.০. 

ইতি কত্ি- 
রর নাও ১ লহ লভা হন 

কলুজুখহ | চে 551 চ্ 

5 সূর। (751 

নেনৈবেষট নিক অন্য যান 
স্ বে বন্ধ জরপধ্যন্ত ঘটারিভেট ও 
০. ঘি 

্ রে প্রচীন হম ত। নিরোধ 1 

বাপ ্ তে রঃ 

অশ.5? তান্১।। রি নু 22৮3০ 

৪ তে চে 1 সবক 

1 বত 

ধন ভা দর্জি তাপ পাত মাপ, 
ট ৩৬৫11, বধ: ত "| ২১৫. ঈ 

7 

12 

৭ ৮ ৮ 
4 রঃ ! ৯১" টি 1 কপি এক» শা? 

(৪ জা 4 তা: ং রি রি রঃ 

, 

হত উ ম্ভ। যকঙজা। 

মহ্ুজযতি] ও ক্কজযতে দা] 

দান? ইনি দন দাস 

উ এও বরে ৮ ইতি কৰি 

কল্পদ্রম 1 দ ঞ ক্ষণে তি 

ক্ষণে! উ ক্ষন! ক্ষত্ব। | 
ইত দুর্গাদাসঃ।। 

১. ৮, 

পু* ত্রিশতকস রিনি 



৭২৩৮ 
ক্ষণরা 

কালঃ। লচ দশপলপরিশিতঃ। 
॥উত্মবঃ1) নিব্যাপারস্তিতিঃ 
1 ইত্যমূরঃ | পর্থা। অবসর 
পরতন্তত্বণ | মধ্য"। ইতি হেম 
টত্দুঃ 1 

দ্ুগত্ুঃ পু” ক্ষতঃ | ইতি হেষ, 
চন্দ্রঃ | ক্ষণনূ রিতি চ পাঠঃ 0 

সুদ" ক্লী জল" ॥ ইতি মে 
দিনী 1! 

আণনং পু গণকহ 1] ইতি মে; 
দিনী]। 

স্ুখদ। স্ত্রী রাত্রিঃ ॥ হরিড। | 
ঈামরঃ 1 

নারির রি নিন... ৪ ঘএ্রুন প্রী বধ? চইতামরঃ 
নান গু শিশুমরঃ 11 
২ ॥ রঃ । $ ৮৭ $ 1151 । 1 

দনগ1 উট বিদ্যুৎ | ইত্য (71471 ড 1 ৩৪ ৰ্ স্) 

নর? 0 

দ্রঃ তরি ক্ষণৈকলাশাঃ। 
17; ৭ বা ৮ রে রিনি রণ 

বগা হদ্দি গুন মী কিষপি 
ন্ [স্ত। ৮ শর্ত হি 7 

রর ন্ ০ | ৭৭01 

বন্ত ভ্তির" বিশ্ব দেব ক্ষণভজর' 
আলীক দ্বেতাবধার়যেরনন কি 
রত ৃ ছি লতা পিদশি কানতযরন ন চাক্ধাম 

ক্ষণিনী। 
র শব্দধমাল। |] 

্ষাণিকঃ ত্রি ক্ষণমাত্রস্থাধী। যথা 
1 ক্ষনভঙ্গে বিপ্রতিপত্তিঃ শব্দ: 
| দিঃ ক্ষণিকো নবা। ক্ষণিকত্বঞ্ 
_ স্বাধিকরণ সমষ প্রাগভাবাধি- 
| করণ ক্ষণানুত্গন্ভিকত্বে সতি 
সিএ উত্পন্তিমন্তন্থ। 1 

 উত্পন্ভিষ্চ স্বাধিকরণ ক্ষণাবৃ- 
ূ ভি প্রাগ ব প্রতিযোগরিক্ষণ 

| জন্বন্ধঃ! রা স্বাধেয গদার্থ 
| গ্রাগভাবানাধারঃ সমযঃ। প্রা 
। পিদ্িস্ত বিধে নৈর্ঘ যিবানা" 
| 'প্রাগভাবে চরমধ্ধর ১ নিষেধ 

স্যবৌদ্দান্।মলীতে হাধিকরণ 

সময প্রাগভাবাদ্করণ ক্ষণাবু 
স্"ন্ শিলত্বু মিতি ত হজ্যব্ঃ। 

বেদ কারে রঘূনাথ- 

রা [মণ রা ।দন্যারস্ত 

মত্ুর্ষ স্যাদথ।কাশ শরীরিণা, 
র | অব্যাপাবু, ১৪৪৪ বিশেব- 

গুএ ইয্যতে। ইতি ভাষাপরি- 

| চ্ছেদঃ | পনিকগ্ত ভূতী যক্ষণ 
1 বুন্তিপ্বপসপ্রতিযোগিঙ্থ? ] ইতি 
* নিদ্ধান্তপনক্ঞাবলী | 

তি 
ছঃ 

্নেকা ৬৯৭ বিদাত উন গ্টে ্ুণকু। আআ বিন) হাত ৩ 
! ৬১৯ 

মল || 
পার রা তে উনি 

! ! শির নানি 2 ও ৃ 1 এুচিশনী হী রাই হি নাত 



কত 
র্পাবলী 1! 

গত ক্রী সুবদ্রক্তপৃযাদি ৷ ঘ! 
ইতি ভাষা! তৎপর্ধ্যাঘঃ। ব্রণ: 
২ অরুঃ ৩ ঈম্ম"৪ ক্ষণন্ঃ€ 1 
ইতি হেমচক্ুঃ || তত ত্রি 
'ঞ্চা)ক্ষতেন মৃতস্য [শৌচণ্যথা 
1 ব্যাঘঃ। ক্ষতেন মিষতে যস্ত 
তস্যাশৌচ* ভবেদ্দিধ।! আন- 
প্তাহাৎ ত্রিরান্্" স্যাদ্রশরাত্র 
মৃতঃ পর» 1! শঙ্তঘাতে ভ্র্যহা- 
দু রদ কশ্চিও প্রমীষতে ৷ 
তশৌচ" প্রাক্কত" তত্র সর্ঘবর্ণে 
যু নিত্যশঃ ॥ অত্র শক্মঘাভ 

র গা" দ্রতেতরশস্ধাতপরণ * - 

রিভাধষিকশক্সাঘাতপর ম্পি ॥ 

অনাথ। ক্ষত" বিন। চিনি 

বিলক্বনৃতান।* দিনগ্রহণে হন: 

ধাবসাযঃ স্যাৎ। ইতি শুদ্ধি-। 
ভত্ত্* 1 | চন্রগ্রহণাদৌ ৃ 
পতদেোবাভাবো যথা । পুল । 

ত্যঃ। চত্ধ চা চৈব সূ 

তাঁনা” পিগুকৃষ্মা। ছ।তীথে : 

চন'প্রাপ্ডে ক্ষত ট নবি 
দ্যতে | অন্যত্র তু দেবলঃ 

সবণ ভূতকী। জী নন্তোন্ধত 
রজস্বলা? 7 মৃতবন্ু প্ব রষ্চ | | 

বঙ্গযান্যস্টো স্বকালতঃ ইত : 

স্পেস শা শশার 

শশী ীপাশাশীিস পোকা শীট পিসী সাপটি পিপিপি 

পাশে পিশীাাটাাীীি 

পপ শশা শী শাটোশিশীসিি 

পপি পপ পা পপ ৭ পপ পাপা পপ পিস পপ পিসী শিশির 

সপ -শ্টি৮- - -_ _--- শা ীশীশ নটি টি সিপপস্পাীসি শীক্পী 

২৩৯ 
পেলের 
চি 

এ নেন বর্জত! মাহ। অণ্টিত্ব ষ- 
গ্যাহ।দক্তলগ মন'হার্য্য"লেগ, 
মন্যেত দন্তব।ন তত্র বভশঃ 
ঈর্যযৎ, যর মুদ্ধরণে পুনঃ 11 

ভবেদশোচ মত্যর্থণ তৃণবেধাৎ 
[ণে কুতে। ইতি প্রাযশ্িন্ত- 
৪৮ ] 

্ষতকাসঃ পু গঞ্চবিধকাস- 
টক তকামরোগবিশেষঃ। 

যথা। পঞ্চ উড নত 

প্লে গত দখৈ?1 ক্ষযাযোগে 
শ্সিতাঃ সর্ষে বলিন শ্চে ৪৮৭ 
ভর”011 এষা গূর্ববগঃ মাহ? 

পূর্ববূপ* ভবেন্েঘ।? শৃকপূর্ণগ- 
লাপ্যত|। কণ্ে কত ুষ্চ ভোজ 
ন। মবরোধশ্চ জাতে 1 ভো- 
জাযান। মবরোধঃ কবলগিলনে 
ক্ব্যথা11% 1 অসা নিদানপু- 
কা" সংগ্রাপ্তি াহ। অতিব্য- 
বাঘ ভারাদ্ধ রে গজ নি- 
গ্রহৈঃ। বক্ষদ্যোরক্ষত” বাবু 
গৃহীন্বা কাস নাবহেহ] আসব 
গজয। শিগভো দমন্"। লঙ্গণ 
নাহ; সু রর কামতে শুদ্ধ, 

ততঃ ্ীবেত নশো [ণিত”। কু 
গেন রুজ তাত্য থ” বিরুদ্বেনেক 

৮না 1 ভি রিব তীক্ষা- 



৭২৪৩ 
ক্তন্্রী মানু 

ভঃতুদ্যমানেন শুলিন।। দুঃখ! ূ  যাবালজো টা 1 ইতি 
স্পর্শেন শুলেন ভেদপীডাভি । হেমচন্দ্রঃ ক্ষতগাপি পাঠ ॥ 
তাগিন|। পর্বভের জ্বর শ্বাস। ক্ষতজ" ক্লী ক ৷ ইত্যমরঃ 0 
তৃষা বৈশ্ব্ধযপীভিতঃ] পারা, গৃয*! ইতি শবচন্ট্রিকা |] 

বত ইবাকুজে কাবেগ।ৎ। ক্ষতজত্ব? স্রী শস্তাদিক্ষতযৃক্ত- 
ধতোদ্রবাছ। কঞ্টেনেত্যুগল স্যপিগাসা। তস্য নিদা ন পূর্ব 
ক্ষণে তু ীযা এবমূরসেপি |: 1] কা" সম্পাপ্তি মাহ্। ভযশ্রামা, 
তস্য চিকিৎস। যথা। ইক্ষিকবা ৷ ভ্যা" বলসংক্ষযাদ্বা উদ্ধ" চিত" 
লিকা গন মৃণালো পল চন্দন” পিশ্তবিবর্ধনৈশ্চ। রা সবা- 
ক পিপ্পলী দ্রাক্ষা লাক্ষা | ত"হ্গপিত" নরাণা“ভালু প্রগন্ন" 

শৃঙ্জী শতাবরী॥ দ্িগুণাচ তু । ৷ জনযেৎ পিপাসা] স্োতঃস্ব- 
মী দিতা রত খালি গা'বাহি ষ দুযিতেযু দোষৈষ্ঠ : 

হান্তম্মধু সপ্পিভ্যা" গতকাস তৃট সম্ভবতীহ জস্থোঃ। ভিতর তট 
র্ 

স্ৃত 
চর 

নত 
রা পা ইচ্গ- ্  [স্তাঃক্ষতজী চতৎা কা 
মেদঃ। ইতি লোক 11 ভথান্য। মসমূভব! 1; ভক্তো- 
গু, পম ক। ঠ | ঘৃণ।লা? বিন" ।. ভব সপ্ট'মকে!ত তাগাণ নি- 

উত্পল* কৰল*।॥ চন্দন মন্ত্র ৰ রী নন ন- 

ধবল" চূর্ণসবা। শুঙ্গী কক্কটশু : রাণা” চিতৎ স্বস্থান এ গঞ্চিত" 

ঙ্ী। ু গক্ষীরী ব শরোচন।। | পি ৮* সবাতি এ প- 
সাচেক্ষে। দিগুণা। ইতি ভাব | ভাব দ্ঘনৈঃ | কটন ষণ ্ি- 

প্রকাশঃ | ছু ভিঃ ্গপিত" তথ শ্রম ভ্যা" ব 
গতমঃ পু” ক্ষপবিশেষঃ।জঙ্গর ; লম্ক্ষযাদুপবাসাদেশ্চ বীতিঃ 
শোখা ইতি ভাযা। ইতিশব্ব-; জপিতঃ। তদ্বয" উর্দু" প্রপরৎ 
চন্দ্রিকা |! 1 ভালু প্রপন্ন* স্পিপাম। জন- 

ক্ষতরী স্ত্রী লাক্ষা। যথা। লা-/ যেৎ। নকেবল”তালুন্যেৰ দু- 
্ষ। দ্রমামযে। রাক্ষা রঙ্গমাত| ; ঘিতে তৃতীষ৷ ভবতি। কিন্ত: 
গলস্কষা। জতুক্ষতত্ী ক্রদিজা ' লব [হিসো [তঃস্ষপি। অত আহ 



শ২৪৪ 
শচতজ 

স্েতঃক্ষিত্যা্দি। নন্বত্র বহুবচ 
মণ ন যুক্ত"! যতো জলবহে ছে 
সোতসী সুশ্রতেনোক্তে। উ 
চ্যতে! তষে। রেবানেক গ্রতীন 
যোগান দোষঃ 1 অপা* বাহি 
যু সোতর্গষ্তি জিন্বাদে রণ 
পলক্ষণণ। যত আহ চরকঃ। র. 
সবাহিনীশ্চ ধমনী জির্ব। দয । 
গল তালুক্লোম চ। স'শোধ্য নৃ. | 
গা* দেত্যে ্বরুতঃ তৃষণ মতিগ্রব- 
লৌ পিন্তানিলাবিতি | 'নংখ্যা 
নাহ তিন্ ইত্যাদি |) %)। ভুষ| 
বাঃ কপ [াহ। সতত” 
ষঃ পিবেন্তোষ" ন তৃপ্তি মধিগ্র 
উই ম্হঃ বত তি চেয়: 

দ্দত মাদ্শেন্ ও ক্ষত 

সতজ | 

শীত" জল" দদ্যাৎ তৃড দাহ জবর 
শান্তবে। ছত্র। ধান্যাকণ কশ্টিৎ 
ধাত্রীঞ্চ দ্যা! চন্দন মত্র ধব- 
ল“দদ্যাৎ। তম্যা তিতৃষ্ণাহ রত, 
৷ শৃত” অর্ধপন্ক মত্র কর্তব্য | 
যডক্ষপান*।॥ লাজোদকণ মধৃঘু- 
ত" শীত" গুডবিমর্িতণ! কাশ্ব- 
নী শর্করাযুক্ত“ পিবেৎ তৃষ্তার্দি- 
তো নরঃ1 আস্তরণ মার্জবাঃ 
প্র বরণ" টার্দদমে বশ্যাঙ। তেন 

পিপাসা শাম্যত দাহ শ্চোশো। 
পি দেছিনা" নিঘভ।]। গোস্ত 
নীম হ্দীর যফ্টীসধু বিগ, 
লৈঃ ! নিষত* নিক গীতি 
জুঙ্ত। শাম্যতি দারুণ!) বৈস- 
দ্যঞ্চ নষত্যাস্যে ননাধতি মুখে 

জল”! ভূ দাহ প্রশমন* মধূ- 
গণ্ষধারণ” | জিজ্বা তালু গল 
ক্লে শোবে ম্ধনি দায়ে) 
কেশর” মাতলুঙ্ষম্য ঘৃত সৈন 
সণ্ফৃতণ। দাংডষ" বদর” লোধ্, 
কপি বীজপুরকণ। পিষ্ট মৃদ্ধ- 
নিলেপন্ত িপাস। দাহনাশনও। 

[তত ঘদষত মা ও 
গিপাদিভত! পা যোনযে 
ভেন ভলই। প্র্ানাত | প্র 

রা 

তা বর 717 হা 7, ৭. € টো, 

টি ন ৪54 হন ধ।) 1 ্ 

2 সত 

মিশন 
সি 0 



শ২৪২ 
স্তজ 

সন্যবঃ) জযেঙ ভূব্গা তথা দা 

হু ভবে আ্েভোবিশোধন* 1 | 

অমল” কমল" ষ্ঠ লাজাশ্চ। 

বটরোহক*। এনচ্টর্স্য মধুন। 

গুটিকা* ধারযেন্ুখে || তৃষা” | 

প্রবৃদ্ধা” হস্ত্যেষ মুখশোষঞ, দা. 

রু*।. ক্ষতো্ভবা* রুৰধিনিবার 

ণেন জয়ে ক্ষতানী মপুজন্ট 

টি হা 

শপতৈই রি ক্ষীর 
লি" নিহনযাম মোদক” বা মধু-, 

* বিদ্ব। কোদক 
%. শনি আপ ৷ 

ব্ঢাখুতন 

বা] আমে 

1 ভান্ষ ৎ কৰা? 

(ডব। 

নট; | নিরিডি 

রঃ 

_ ২ ৮০--শ্শ শীতে ২ শট শি 

| সিগ্ধমে ডু 

স্তাঞ্চ লন শমযে্। গর 
রোগ দর্বলানা” তৃষণ* শমষেনু 
ণ! মিহা শু পৰঃ1পষে। হত্র দগ্ধ" 

 দুঙ্ছ ছর্দি তৃষা দাহ রী মদ 
ভূশ্কর্িতাঃ ] পিবেষ্ঃ ন্ীতলৎ 

তোষ" রক্তপিভ্ডে মদাত্যযে | 

সাক্সাম্স পান তৈঘজ্যৈ সৃষঃ।" 

তস্য জযেৎ্ পুনঃ | তস্যাৎ ”ক্ষি 

ভাষা মন্যোপি ব্যাধিঃ শক্য 

সভাটাল৬। | ভূষ্যন্ পু ুাময- 

স্পা 7 

২.২. শশী শী শ্াশা শী শাশাশাাটাসিশী শী টিটি শি 

_ দি শশী শীশী শিপ পেস ৮ পিপাসা 

- াস্পীশীিপ 

ক্ষতি 

রণ* দীর্ঘরোগ” বা প্রাুষাঞ 
রি নরঃ)] তৃিতে। মোহ 
যাতি মোহাৎ, প্রাণ ণাদ্বিমুগ্- 
রি তস্মা্ড সর্ধাস্ববস্থাস্র ন 
ক্কচিদ্বারি বারযে্॥ অমেনা- 
পিবিন। জন্তঃ প্রাথান্ ধারবতে 
চির") ভোযাভাবাৎ পিপা- 

সার্ভঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈ বিদুচযভে 
|| ইতি ভূষ্গাধিকারঃ 1 ইতি 

ভাবত 019 ঃ 

বশ এজ, ্ 8:10 শিপ ততি 50 পশপী্াতিপিশ ট 

8 দা 4 ভরি 8 
১ টি রর 

হও শব্দচত্রিককা | 

তত্রণঃ পু, বিডি রর 

লি ১ 

গ্ভর্গতঅণরোনবিশেধত) ই 

ভাবগ্রক্কাশখঃ ॥ ভাদ্ববরণণ ব্রণ 
টার ২ 
শর্ষে জধ্ব্যণ 

পস্প্ শাতাশাী ০ সন জাত রর বা 

রুভততঃ তরি প্বস্তনিষ১1 তণ, 

পরধ্যাঘঃ। অব বকা ৭ি। ইত্য' 
মরঃ 1 ব।চবন্কাঃ। অব- 

ভবেদগন্ব। শ্রন্ষচারী তু 
পর্দা ভ* পঞ্ঠ মালভ্য 

 বিশুদ্বাতি ॥ ইতি 

আমানত )! 
পরী অগ্ররু! ইতি শব্দ- 

বট ও 



৭২৪৩ 
মতে 

কা ক্ষতি রস্তযখ্লা স্বুগ [তৃখাত। 1 1 
কেবল ঘনরূসভক্ষী চাতক 

দ্ষী ক মাশ্রযতি ॥ ইত্যুদ্ডটঃ ॥ 
ক্ষতোদরঃ পু উদ্ররোগবিশেষঃ 

তস্য সামান্য কপ মাহ আ.. 
ধান" গমনে হশক্তি দে ল্য, 
দুর্ঘলাগিন।। শোথঃমদন মজা 

না” সঙ্গে। বাত পুরীষযোত ॥। 

দাহ ত্তজ্্। চ সর্বেযু জঠরেবু ভ 

বৃন্ত হি । সনু নিদা নপূর্ধি 
কা" সথ্খ্যা দাহ।পৃথকদো। [ঘৈঃ 

সমস্তৈশ্চ ্ীহ ব্ধক্ষতোদকৈঃ 
| সস্তবন্তযদরা ন্যক্ট ে তেষাণ্ল 

৮৪ পৃথক চাও | % 11 হভো দর 

নাহ। শল্য" ,তথান্মোপ |[হত"য 

দম" উপ (ভিনভ্ত্যাগত মন্যথা 

বা তল্মাৎ্ সতোক্তরাৎ সলিল; 

গ্কাশত সাবঃ মবেছৈ গুদতত্ত 

ভূযঃ | নাভে রখ ম্চোদর মেতি 

বুদ্ধি" নিভ্তদ্য তি দ। গতি টচাতি, 

মাত্র" £ এভঞ্, রিনার 

প্রদিক্ট" দকষোদর" কীত্তযভো 

নিবোধা।শল্য"কন্টক কক্করাদি 
অন্নোপহিত” অন্ননিহিতণতক্ত 

যৎ অন্ন" ভিনভি তথ। অন্যথ। | 

আগত" ভোজন” বিনা আগ 

ত"শরাদি তদপি যদন্ন*ভিন(ত্ত 

০ -শািপশাশীশাশ পক 

৮ পক পপ পপসপপাস্পািপস পি আপি পপ ০৯ পপি শশী তি শি স্পা পাশা পপ ০ 7 ০ পেপাল পাপ পট 

৪ 
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৯ ৬১০৪৯/৯ রি চিনির 

তৈরগুজৎ তৈল 

ক্ন্তা পু” সারথিঃ 

শত। 
এতদপলক্ষণৎ ॥ ভাভগনতাশন- 

ব্রভিমতি।যত উ উক্ত" চরকে 
৷ শর্করা তৃণ কাষ্ঠাস্থি বণ্টকৈ 
রমন সপ্যুতৈঃ। ভিদ্যেতান্্র যদ। 
১৯ জূন্যাত্যশনেন চেতি |! 

ও ভিনাদন্্াৎ ! গুদতস্ত 
অন্তরা স”্স্ত্য পুন গুদ- 

তঃ সুবেদিত্যর্থঃ | দাক্সতি বিদী- 
ক চইব। পদগদ্ধি রার্যস্বাৎু! 
এতৎ্ন্দতো দর" তন্মাস্তরে পরি- 
নাব্যদর" গ্রদিউপা। % || তদ্য- 
চিকিত্সা । শালি য্টিক গোধুষ 
যব নীবার ভোজন”। নিকভে। 

রেচন" রেষ্ট সর্বেযু জঠরেষু চ 
আন্ [গে দক" মাণস" শাকৎ 

পিবটক্কত" ভিলাঃ] ব্যাযামাথ 
দিবাস্ষগ্র যান পানানি বং ০৫ 

যেত তথা লবখে।কি। নি 

বিদাহীনি গুকণি চ | নাদ্যাদ- 
মানি রর তোষপানঞ্চ বজজ- 
যে উদরাণা" মলা ঢ্যত্বা ও 

বভশবঃ মৌোধন” ভিত | ক্ীরে- 
* গিবেনুত্রেণ 

বা সরু! ইতি ভাবপ্রকাশঃ 1 
1 ছ্বাহ2 1] 

ুভিযাযার্পবপ্রীজ্জাতঃ 1 ই- 

ত্যবরঃ]। দাসী পৃত্রঃ)। নিযুক্ত 



ক্গ্লয 

টাত্রক্ষা। ইতি মেদিনী॥। বৈ- | 
শ্যাযা*শুদ্রাজ্জাতঃ | মণ্স্যঃ। 

ইতি সং ক্ষিগুপারো গাদিবৃত্তিঃ| | 

ক্ষত, ক্ী শরীর। ইত্যণ [দি- 

কৌষ্ঃ1 তগর*। ই ইতি রাজ 

নির্ঘণ্ট? 01 

গজ শি ক্ষজিধঃ। ইত্যুণাদি 

স্জরবন্কুঃ পু নিন্দিতক্ষত্রিষঃ || 

ইত্যমরট, কা।। 

ক্ষজবৃক্ষঃ পু” মুচুঙ্গন্দঃ | ইতি, 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ | 

তব পণ ত্র্মৰা [ভজবর্ণবি-. 

যঃ। ক্ষজী ইতি ভাযা। তণ. 

র্যা: ৃ দ্ধাভিষিভঃরাজ র 

ূ 
ূ 

ৃ 
| 

্ 

ৰ 

] 

2১৮৯৪ লুদ পল লি ললিপপ? শী টি 

ন্যঃ৩ বাহু জঃ৪ বিরাট ৫1 ই- | 

ত্যমরও 1 ক্ষভরঃ ৬ দ্বিজলিঙ্গী৭। 

রাজ।৮ নাভিঃ ৮ ইতি জটা-. 

ধর2] শুপঃ  ঘুর্্ম কঃ ১০। ইতি
 

শব বরদ্্রাবলী ॥ পা থিবঃ ১১ সা
- 

টীমঃ১২ | ইতি রাজনির্ধঘণ্টঃ 

তি রক্ষতি জনান ক্ষ: 

ণদ স“বৃতৌ সৌন্রঃ তত স্ত্াসু 

সিতি বে | ক্গতাত
ৎ ভ্রাষতে ইতি 

ডে মন যা দিত্বা  ক্ষত
াস্তাকা- 

র লোপে বা ক্ষভরঃ ক্জে। দ্বিত- 

কারঃ। পু নপুণসকযোঃ ক্ষত 

বা 

] হু 
- রঃ স্প্পীশীিশীতত ত শ্ শিশি প্ 

দি২৪ 
ক্ষজিষ 

) গতি এষ ক্ষল্র নশেষভূভূ্ 
 প্রভাবিরাষো ভরতশ্চ জি 
রতি রাঘবপাগুবীষে ৷ ক্ষজএব 
ক্ষজিষ স্বার্থে ইযঃ অপত্যার্থে 
ইয ইত্যন্যে। ইতি ভরতঃ 11%1] 
তে চসুর্যা চক্র ব্শীয রাজানঃ 
কলেঃ সহসবর্ষপর্য্ত্ত' আসন্ 
ততঃ মহান্ন্দিস্সতে। মন্দ রর 

দ্রাযা" সমৃ্পনঃ শতবর্ষ, রাজ্য" 

চকার তদন্তে চাণক্য নাঁম। 
ব্রাহ্গণে। নন্দ" তৎপুত্রাঞ্ হত্ব। 
মুরূব'শজণ চন্দ্রুপ্ত" রাজানপ 
কলতবান কলো নন্দান্ত ক্ষজিযব*- 
শাঃ। ইতি শ্রীভাগবতে ১২ স্থন্ধে 
১ অধ্যাযাৎ্ সংগৃহীত" 1%1. 
প্রক্ষ দ্বীপে ক্ষজিষসা নাম গভঙ্গঃ 
1 শালালে্বীপে বীর্বাধদ,1 জশ- 

। দ্বীপে কোবিদঃ | ভ্রেগদ্বীগে 
ধযভঃ ! শাকদ্বীপে সত্যত্রতঃ ॥ 
পুক্ষরদ্বীপে সর্ধে একবণা 211 
অস্য শাব্রনিবপিতধর্্ম। রি 
অধ্যযনত যলান্* দান | 

রক্ষণ জীবিকা? ভঙ্গ শরম 
স্রযঃ 1 গাতক্ত্যৎ ত্র্গচর্য্য বান- 
প্রস্থগ্চ 1 ইতি ভত্রৈব ২০ অধ্যা- 
যার্দতঃ সংগৃহ।ত*)। %্ | তল- 
সণ" যথা | ন্ত্রজ" ষেবতে ক্দা 



৭8৫ 
শজিষ 

বেদাধ্যঘন সণ্যৃতঃ | দানাদ 

বহি ধস্ত স বৈ ক্ষজ্রয উচাে 

11%11 তস্য ধর্মমো যথ|। নারদ 
উবাচ। ক্ষ্রিষস্যাপি যো ধর্ম 
সত" তে বক্ষ্যামি পার্থিব। দূ 
দ্যার্াজ। ন যাচেত যজেতন 

চ যাজযে।; নাধ্যাপযেদধী 
ফীত প্রজাশ্চ পরিপালযেঞ্চ। 
নিত্যোদ্ঘৃক্তে। দত্যবধে রণে 
কৃর্ধ্যাৎ পরাক্রনণ]॥ যে ত্ৃক্রত্ 
ভি রীজানাঃ শ্রুতবন্তশ্চ পার্ধি 
বাঃ। ষে তুযৃদ্ধে বিজেতার 
স্তে তু লোকজিতে। নৃপাঃ 
অবিক্ষত শরীরো হি স“গরাদ্ঘে। 
নিবন্ততে ৷ ক্ষভ্রিষস্য তু তৎকর্মন 
নোভযত্র যশঃপ্রন" | ক্ষজ্রযাণা । 

মুশিভিঃ। 
গরঃ 1 নান্য ক্ুত্যতমণ কিঞ্চি 

ময্* ধর্মে। নিনাঁতে। 

দ্রাজ্জে। দন্টাবিনিগ্রহ্গাত ॥ দান 

মদ্যযনত যঙ্ে। রাজা” ক্ষেমে] 

হভিবীযতে ! তক্মাদ্রাঙ্ঞা মহা- 
র'জ যোদ্বব্যৎ ধন্মশীলিন। 11 
প্রন্স ও স্বেধু চধর্মেষু স্থাগহেত 

দহী [পতিঃ।। ধর্মণোৰ হি রা 

৭ কারযেৎ গতত, প্রাতাঃ । 

পরমা” সিদ্ধি মাপ্সোতি 

গরিপালনা৯। কৃষ্যাদনঃম বা 

| 

. 

মনলন্মান* তেষা, 

শর্ণজরব 
কর্ষযান্মৈত্রো রাজন্য উচাতে 
ইতি পাদ্ছে স্বরখিণ্ডে ২৩ অবা- 
য়) গু 11 অপিচ। রাজন্যান্।* 
করাদান" নিন। বৈবাহিকঞ্চ য£। 
প্রতিগ্রহঃ স নিন্দ্যোত্র পরত্র চ1- 
সুখপ্রাদঃ ॥ যুদ্ধে পলাষনক্ৈ 
তথ। কাতরতার্থিযু। অপালন” 
ওঁজানাঞ্চ দানে ধন্মে বিরক্ত- 
তা 1) অনবেক্ষ। স্বরাষ্টন্য ত্রা- 
ন্গাান। মনাদরঃ । অনাত্যা ন। 

কম্মানবেক্গখ 

| ভূত্যানাঞ্চ পরীহাসো নি- 
যদ্ধঃ ক্ষল্রজন্মন1০)। % 71 রাজ- 

নত শহরাত যথাখম মব। 

পুধা্ | তহ শৃণৃকষ তবাখা।- 

স্যে ধর্ম ন"গ্রহতত্পরঃ।॥ বেদা- 
নধীত্য ধর্দেণ রাজশাস্ত্রাণি চ।- 
নঘ। সন্তানাদীনি কম্মাণি ক 
ত্বাসোম* নিষেব্যচ | পালি 
স্ব প্রজঃ অর্থ! ধ্মেশ জযতান্বর 
| রাজনযাশ্বমেধাদীন মখান- 
না” ভখৈব চ1। আনযিত্ব। যথা- 
প1ঠ* বিপ্রেভো। দভবক্ষিণঃ 
"ঞ1মে বিঈধ” প্রাপ্য তথান্স" 

যদ বাব5|।স্তাপধিত্ব। প্র্জাপ।- 
ল” পুল” রাজ চ পার্থব। ৩ 
নগেত” প্রশস্ত" বা ক্ষাজ্ষ্ৎ 



8২৪৬ 
ক্ষত্রয 

সম্যক পিত্যজঞে যানি ) 
দেবান্ যাদের ধঁধীন বেদৈ বৃচ্চ- | 
যিত্বা প্রযত্রতঃ ।। অন্তকালে চ। 

সম্পাপ্তে ষ ইচ্ছেদা শ্রধান্তর। 
ঘোল্তপূর্যাশ্রমান।জন গতু। দি 

রাজেন্দ্র তৈক্ষচ্ধ্যাত্থমেবষা | 
অপেত গৃহধর্মোপি চরেজ্জীবিত 
কান্যয1।। ন চৈতন্মৈঠিকৎ কর্ম ৰ 
ব্রযাণা” ভুরিদক্ষিণ | চতুর্ণা* 
রাজশ-'ল প্রা রাশমবা সি 

ছা? 1 বাজ্বাষন্ত 

বানা, জরা ধর্ম মানের 
মংনৈঃ। অর্থে ধর্মাঃ সোগধ 

ক্মজিয 

হতাযা* সর্বে ধর্মমাঃ প্রক্ষযেষ- 
 ধবিরুদ্ধাঃ || সর্বে ধর্ম | শ্টা শ্রমা- 

ণ1” হতাঃ স্যঃ ক্ষাভ্রে ত্যক্তে রা- 
জধন্মে পুরাণে । সর্থে ত্যাগ! 

 বলাজধর্দেযু চোক্তাঃ সর্বা বিদ্য। 

সী 'জধর্দ্েষ যুক্তাঃ1। মর্বে লোক। 

দ্বি মবাপুযাৎ্ | রাজর্ষিত্বেন । 

কি মান | 

ক্রযাণা* রাজ্ে। ধর্মাদিডি বে 
1২, ণে।ম 1 এব" ধর্মানাজ, রঃ 

টি 858 সর্ব বন্থৎ স'
গ্রলী ত্য 

দলান্ ন.লবোধ। অন্পখমন্ল 

বদন্তি ধর্মানন্যান্ বেদবিদে। 

মলয্য1£0 মহাশ্রষণ বভকল্যাণ-: 

বপ* ক্ষার" ধম্ম" নেতরণ প্রা | 

ন্বযাঃ। সর্বে ধরা রাজধন্মগ্র- 

ধানাহ সর্ষে ধর্ম ৪পাল্যমানাশ্চ- 

রাজ" স্ত্যাগৎ 
পুরাথ | মৃজ্ঞে 

। 

1 

. গতরক্ষণ” | 
রান্ত | সর্ত্যাগো রাজধর্মোযু ৪ 

ধর্মুঃ পা 2179 | 22 ন্চ বও 21 

ঈান্ৃষী ০ তে 

 রাজধর্দে প্রবিষ্ট যথ। জীবাঃ 
প্রারুতৈ বরধ্যমানাঃ | ধর্ম শ্র্তা- 
না মুগপীডনায এব” ধর্থ। রাজ- 
ধর্মে বিমৃভভাঃ সণ্চন্বন্তে নাদি- 

যন্তে স্বধর্ধম" || চারা শ্রম্য ধর্মা।- 

শ্চ যৃতিধর্মাশ্চ পার্থিব । লোক 

বেদোভর। শ্ৈব ক্গ'জে ধঙ্ছে 
 সমাহিভাঃ]] সর্ধাণোভানি ধঙ্থা। 

রব ৭ ক্ষাজে রাজনানগ্তন 1 অপ্র- 
ত্যক্গ" বদ্বার* ধন মাশ্রমবাসি- 

লা” 1 ঘটাজেশৈর হি? রণ প্র 
ক” ক্রিষতে নৃপ। হতিপাদ্ধে 

টি ২৮ জধ্যাবঃ 112 0 
অপিচ। দ্বিজার্চন" দর্মলযাণ" 
ভথ। নারাষণার্চন*। রাজ্যানাৎ 
গালনকৈব রণেনিরভষত। তথা] 

: নিত্য" দান” ত্রাহ্গণেভাযঃ শরণা- 

পুলতুল্য” প্রজ।- 
নাঞ্চ দখিনা” পরিপালনণ || 
শব্দাত্বাণাঞচ ও রণে সৌ- 
ন্র্্য মেব চা তপশ্ ধর্থক্ভ্যঞ্চ 



ক্ষজিষ 
ভ্ুতঃ কুরুতে মুদী 0. গণ্ডিত* | 

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, নিত্য পরিপা- 
লযেশু। নিযোজধযেও্ সভা মধ্যে । 
নিত্য” সম্ভিশ্চ সণ্যুতঃ | হস্ত্যশ্ব 

রথপাদণত* সেনা ্ঞ্চ চতৃষ্টঘণ। 
গালষেছ যত্ুতো নিত্যণ্যশস্থী চ 
প্রতাপবান্ 1 রণে নিমন্ত্রিত 
শ্চৈব দানে ন বিমুখো। ভবে ॥ 
রণে যো, ব1 ত্যজে্ প্রাণান্ 

তস্যস্বর্গে। যশক্করঃ॥ ইতি ক্ষ 

বৈবর্তে 

গজিষবিবরণ” 1 পরমেশ্বরীৎ 

বহ্গ| জাতঃ তগ্য পুজ্ে। মরীচি 

সমস্য কশ্যপ স্তন্য ভ্র্ধ্য স্তম্য 

বৈবদ্থতে। মন্ত । সত্যযুগে মনু, 

ত্রেতাযুগে 
অধোধ্যাযাত 
ত্রেতা যুগে 

যুষে। রাজানে। বনু 
কাল রাজ্য” ক্লতবন্তঃ । দ্বাগ-। 
রে ততঃ কিঞিদুঃনাযুষঃ। যুগম্য। 
প্রথমাপেক্ষঘ। উত্তরোন্তরণআ' 

রেব রা'জানীৎ ! 

তস্য পুত্র ইক্ষকুঃ 
রাজা আমীত | 

অভিদীর্ঘ। 

যুযোজ্ধাসঃ | কলিযগে জন্মদে 

বাযুঃ শেষে; 

সঃ ত্য তনেন 

শিরগজলাখগ্ডে ৮৩ ূ 
অধ্যায়ঃ) % 7 অথ কর্যযবদ্পীষ- ৃ 

মত্যল্পণ কারি ৰ 

তস্য পুজে। বিকৃশি-স্তম্য কক 
12 0১1] গনি । 

দ২৪৭ 
ক্ষেয 

তস্য বিশ্বগন্ধিঃ তস্য চত্রঃ তসাঁ 
। যুবনাশ্বঃ তদ্য আবঃ তস্য বৃহ- 

দশ্বঃ তস্য ঘুদ্ধুমারঃ তস্য দৃঢাশ্বঃ 
তস্য হর্্যশ্বঃ তম্য নিকস্তঃ তস্য 

৷ ক্লশ!শ্বঃ তম্য সেনজিৎতস্য য্ব- 

নাশ্ব স্তদ্য মান্ধাত। চক্রবর্ত্যভু ভু 

। ত্য পুরুকৃৎ্সঃ তস্য ত্রসদস্থ্ুঃ 
ভম্য অনরথাঃ তন্য হর্্যশ্বঃ তন্য 

গ্রারুণঃ তম্য ত্রিবন্ধনঃ তনসা সত্য 
ব্রতঃ তস্য ত্রিশস্কৃঃ তস্য হরিশ্চ- 
আঃ যঃ রাজস্ব" কতবান। তম্য' 

রেহিতঃ তস্য হরিতঃ তস্য চল্পঃ 
তস্য স্নদেবঃ তস্য বিজযঃ তস্য 
তরুকঃ তঙ্য বৃকঃ তস্য বাহুকঃ 
তন্য সগরঃ চক্রবন্তাঁ। তস্য অস- 
মগ্জাঃ তস্য অনুমান ভম্য ভগী- 
রথঃ) ষ স্তপঃ ক্ুত্বা পৃথিব্যা” গ 
জামানীতবান। তস্য শ্রুতঃ তস্য 
নাভঃভম্য সিং দ্বীপঃ তস্য অযু. 
তাযুঃ তস্য ধতপর্রুঃ তস্য সৌদ: 
সঃ তদ্য অশ্মকঃ তন্য মূলকঃ 
তন্য দরশরথঃ তসা এডবিডিঃ 
তস্য বিশ্বঘহঃ তস্য খট্ান্্ শ্চ- 
ক্ুবন্তা্ । ভদ্য দীর্ঘবাহঃ তস্য 
রঘৃঃ তস্য অজঃ তস্য দশরথঃ 
বিশ শীরামবূপেণ তস্য পুরস্বৎ 

গ্রপ্রবান্। তন্যানূজ। জয়ত ল- 



৭২৪৮ 
ক্ষাল্রষ 

স্মণ শতুদ্ধাঃ ॥ শরীরামচরিত, 
বহুবিস্তীর্শ" বাল্সীক ব্যাসাদি | 
মূনিতি বর্মিত ৷ অসৌ ত্রেতা | 
ঘ্বাপরষোঃ সন্ধৌ অবতীর্ঃ! এ 
তে খট্যা্গ মারত্য শ্রীরামপর্য্যস্ত। 
শ্চক্রবর্তিনঃ। দ্বাপরম্য প্রথমে 
তন্য পুজঃ কুশো জাতঃ ॥ তম্য 

অতিথিঃ তস্য নিষধঃ ত্য নভঃ 
তস্য পুডরীকঃ তস্য ক্ষেমধনু 
তস্য দ্েবানীকঃ তস্য হীনঃ তস্য 

- গারিষাত্রঃ তল্য বলস্কলঃ তস্য 

বজনাভঃ তস্য অর্কঃ তস্য সগণঃ ক 
তস্য বিধুতিঃ তস্য হিরণ্যনাভঃ 
তস্য পুষ্পঃ তস্য ঞ্বসন্ধিঃ তস্য 
স্দর্শনঃ তপ্য অগ্নিবর্ণ তস্য 
শ্ীঘঃ তস্য মরুঃ যো ফোগনিদ্ধঃ ্ 

মন্ স্ুযের নিকটে কলাপগ্রামে 
আস্তে কলে রন্তে নষ্ট” সূর্ব্যব" । 
শণ্পুন ভাবধিষ্যতি। মরোঃপুজঃ । 
রস শর্ত তস্য সন্ধিঃ ভস্য অম- 
ণঃ তম্য মহম্বান্তপ্য বিশ্ববাভঃ 
তগ্য প্রসেনজিত তম্য তক্ষকঃ : 

তস্য বৃহদ্বলঃ। 'অপৌ যুধিষ্িরস্য 
সদকালীনঃ ভারতযৃদ্ধে অভি. 
মন্যুন। হতঃ। তয্য বৃহ দ্রণঃ ত্য । 
উর্ুক্রিষঃ তমা বঙ্পবৃদ্ধঃ তস্য, 
প্রতিব্যেমঃ তস্য ভানুঃ তস্য দি. 

ক্ষস্তা 

বাকঃ তস্য সহদেবঃ তস্যবী- 
রঃ তস্য বৃহদশ্বঃ তস্য ভানু- 
মান্ তস্য প্রতীকা শ্বঃ তস্য সুপ্র 
তীকঃ তস্য মরুদেবঃ তস্য সুনক্ষ 
ত্রঃ তস্য পুষ্রঃ তস্য অন্তরীক্ষঃ 
তস্য সুতপাঃ তস্য অমিত্রজিৎ, 
তস্য বৃহদ্রাজঃ তস্য বহিঃ তস্য 
রুতগ্জযঃ তম্য রখঞ্জষঃ তস্য স- 
গযঃ তস্য শাক্যঃ তথ্য শুক: 
দঃ তস্য লাঙ্গলঃ তস্য প্রসেন- 
জি তস্য ক্ষুদ্রকঃ তস্য স্ুমিত্রঃ। 
এতে রাজানঃ কলেঃ সহস্বুস- 
রপব্যন্ত' রাজ্য" ক্ৃতৰন্তঃ। এভখ, 
পর্য্যন্ত" সুর্ধ্যবণ্শ বিশ্রান্তিঃ পু 
নঃ সত্যষুগে স্তর্ধযবদশোত্পত্ত 
তবিষ্যতি। ইতি শ্রীভাগবত নবম. 
স্কন্ধ মত" | 1 চক্রৰ্গবিবরণ 

 চন্দ্রব'শশব্দে দ্রষ্টব্য |. 
ক্ষজিব। 

ক্ষজযাণী 
| শু পি ক্ষত্রযা স্্া 

স্বী ক্ষল্রিযস্্ীজ।- 
তিঃ। ইত্যমরঃ 1] 
ক্'ষপত্রী। ইত্য- 

মরঃ | 
ক্ষ সবুতে | ইতি কবিকল্প- 
১ |ক্ভ1। ইতদুরগ দস] 

ক্স্তা ত্রি ক্ষমা শীলঃ | ইত্য- 
মরঃ |) অন্য পর্যায় সভিবর- 
শব্দে ড্টবুই || 



২৩১৯ 
সপ নী তি 

গমত। 

ক্ষগ ই ক শক্ত । ইতি কবিক | ক্ষপাট। পু রাক্ষমঃ | ইতি সদ্রঘঃ। শক্তি রিহ ক্ষম|। ই [ ব্রিকাগুশেষঃ | 
ক ন্দম্পযতি দঃখ* মূনিঃ ।স তি পুৎ চন্দ্রঃ 1! কপ 
হত ইত তযর্থঃ। ই(তি দর্াদাসঃ 1 । ইতি দিশ[গতি*। রা 

মগ তকম ক্ষেপে! ইতি ক রে 1 
সদ ঘ অফগি অদ। [ক্ষন উ ইর ভষ মর্ষে। ইতি 

গপ্ষগণ ক্াপণ্ষাপ* 10 কবিকক্সদ্রনঃ | মর্ষঃ সহন*! গিট স্কাণিবদ্ধ | উ কিস ফা! | যওযরানূ- ভাবেদ 431 স্ববতে তু অত্র) বন্ধ ইত্যেকে। গর অক্ষ 
ী বরপধা" নাপেতে 1] অঙ্শীত | অন্মা্জ পুষা দিস্বা- গাদা | ম্নিত্যৎ ও ০ ভ 
৪ ত্রি খযীনিহ। ত্র সস্যতি দে'ষ" সা ধুঃ | ইতি 

-ত) 

দা দরদ 

দর্গদসঃ 11 

ছি ১৫ সী ] 
& 

্. ০. (২ সপ্ত) হত্ত 1 যব কনা হাতি 
| রা 

এক াপশ ২১5 15 ভি ছি ৮ ্ তন পদে এ ০০ দি 

3 সি 
৮১ না তর শ পশলা চা "1 এ পদ ০ নু (০ তদাণে লন সস 6 লি পি শিপ পপ বিবির ধস ক্প্ন্জ ৭ | | | * ]1 টা চো রে | *০/৩ পা ৫৮০ ঢ ] ০০) ্ 11 ইত 9৪0! জম” কী যুক্ত । ইভাষরঃ 

রগ ফি 

৯7৮10758700 শাক স্পা ১০৮ পি ৮ ্জ্ড শি পু ্ঞ রর 2০০০2 শু জজ পা [৭51 ভাত শিস রা শা ও52 1] ্ ৪27 টা 
] 

কি সতত নি পপি 
| 

1 

| 
[ 

র য়হ। 
717 নস "ও হু | | হত জো সিততহ তি রে ব্য 05 বা র। এ 11 শত ০ 1 ৃ সি প্রতিও, ৩1 শ্1৩ বেশে, ' | 

ণ স্টিিই রঃ ' চত্রঃ 1] 
মক পু 1 বগুরঃ। কনতা স্ত্রী ফোগাতা। মামা, কালে ॥ 1 যথ। | শ্রতি দিভীষ। মত 
দখা পুশ রাক্ষষঃ | নিশ। 1 চ লিঙ্গ" বাকাণ গদাতমার ত্ 

রক হাত |] ৃ জহত,ন অংক য। বি 



8১৫০ 
ঈ্ন্না 

পস্য ক।জ্া স্থানপক্রমো যোগ, 
বল" সমাখ্য1)) ইতি ভউবার্তি, 
ক”া। ক্ষমতা অর্থপ্রকাশন সাম. 
খা") যথা ।বহ্হি দেবমদন* দা 
সীত্যত্র দানীতি পদস্য ছেদন 
প্রকাশনসাষর্থযাৎ বর্হি রিত্য- 
স্য আস্তৃতদর্ভ প্রকাশনসাম 
র্যা অ স্ততদ্তচ্ছেদনে সমু 
দাযমন্ত্রস্য নিষোগে। হবগ্য- 
তে। ইতি ধর্মমবীপিকা 

মম] স্ত্রী গ্ষিতিঃ|ক্ষান্তিঃ। ইভ্য-। 
মরঃ॥। রাত্রিঃ!। ইতি শবরত্ৰা 
বলী ক | ক্ষমালক্ষণণ যথা |] 
বৃহস্পতিঃ ৷ বান্ছে চাধ্যাত্সিকে 
চৈব দূঃখে চোখ্পাদিতে কচি 
17 নঙ্গপ্যতি নবাহন্তিসান্ 
ম। পরিকীর্ভিতা 1 ০ 
শীৃতভ্ত্ণ1] অপি চ। আজ্তু্টো 
ইভিহতে। যস্তু নাক্রো শেন হ- 

নেদপি। অদুকটে বাজ্সনঃ কাষৈ 
স্তিতিম্শ্চ ক্ষম। স্ৃতা ইতি 

মাতস্যে ১২০ অধ্যায়ঃ 11 2 1] ূ 

অন্যচ্ট। বিভাগশীলঃ সতত, 
ক্ষমাযূক্তো দযাত্বকঃ। গৃত্স্থস্ত ৷ 
সমাযৃক্তো ন গৃহেণ গৃহী ভবে | 
২1 ক্ষমা দ্য। চ বিজ্ঞান" প 

ত্যঙ্গৈর দমঃ শমঃ। অধ্যাত্বণি- ॥ 

কমা 

ত্যতী। জ্ঞান মেতদাদ্গণলক্ষণ 7! 

বিগর্হাতিক্রম ক্ষেপ হি”সা বন্ধ 
বধাতন)৭। অনামন্য সম্খানা 

দোষাণ 1" বজ্জঞন" ক্ষমা 4 ইতি 
কর্ম ১৪ অধ্যায়। || পক 1] 
দুর্গা | ইত্যমরটীকায।" 
নী 1 তথাহি । রি 
স্তী মঙ্গল! ,কালী তদ্রকালী 
কগালিনী 1 দুর্মা শিব। 
ক্ষম| লি স্বাহ। স্বধা রা 
হস্ত তে | ইতি র্গার্চ 

ভ্*1| ও কম তু [ধর 
কারধ্যা যোগপঞ্টোন্তরীযকা | 
পদ্মানরুতাধার। বরদোদ্যত- 
পাধিনী ॥ শুল মেখলস'যুক্ত। 
প্রশান্তা যোগমর্স্থত। ॥ সিতগু- 
স্পোপহারেশ দসিতহো মেন দি 

দ্বিদ। | ইতি দেবীপ্র-ণে স" 
ব্সরদেবত। বি্শতিবিধিঃ প্র 
থমঃ]1ঞ। গোপীবিশেষঃ । যথা 
| রাধিকোবাচ। মধ পূর্বঞ্থ স্ব 
দৃষ্টো গোপ্যা চক্ষমযা সহ! নু 
বেশবুক্তো মালাবান্ গন্ধ চন্দ- 
ননগ্যুতঃ ॥ রত্রভূযিতয। গন্ধ 
চন্দনো ক্িতষা তযা। সুখেন 

মুচ্ছিত সল্প পুষ্পচন্দনসন্যৃতে 

| ঙ্সিষ্টে। নিত্রিতযা সদ্যঃ সুখে- 



৭২৫১ 
ক্মাব। য় 

ননবসঙদগমাৎ। মযপ্রবৌধিতা | জনঃ ॥ ইতি গারুডে ১১৪ অ 
সা1চ ভবা*চ স্মরণ" কুরু ॥ গৃ ৰ ধ্যায়ঃ1! 

হইত" পীতবস্তর স্তে মুরলী চ্ ক্ষিতা ব্রি ক্ষমাশীলঃ ইত্য- 
নোহরা।বনমাল1* কৌস্ততঞ্ষ মরঃ | 
প্যমূল্য* রত্রকগুল* | পশ্চাৎ ! ক্ষী ত্রি ক্ষমাশীলঃ | তুপ- 
প্রদত্ত ৭ প্রেমাচ ট সথীনা" বচন হ্যায়! সহিষ্ঃঃ ২ সহনঃ ৩ ক্ষ- 

দ্রহে। | লজ্জা ক্লুষ্তবর্ণশ্চ তে উদ নন, ই- 
নাপ্যদ্যাপি পশ্যতঃ 0 ক্ষমা ত্যমরঃ | ক্ষমঃ ৭ শক্তঃ ৮ 
দেহ"পরিত্যজ্য লঙ্জযা পৃথি-; হও ৯ প্রভুষ্ঃ ১০1 ইতি রঃ 
বীৎ গতা। তত স্ভম্যাঃ শরীরঞ্চ চন্দ 1? 

গুণশ্রেষ্*বভ়ুব হ |) সর্মবভজ্য | ক্ষয় গু নীতিবেদিন” ব্রিবর্গ- 
ত্বয। দত্ত" প্রেন। প্ররুদতা পুরা | স্তর্গ তপ্রথমবর্গঃ ; সতু রাজ্ঞ। 

কিঞ্িদত্ত* বি্বে চ বৈষ্বে | [ মৃ্টবর্গস্যাপচয়ঃ। যথা | ক্ষ- 
ভ্যশ্চ কিঞ্চন || ধন্মষ্টেভ্যশ্চ ৷ ক্নঃস্থানঞ্চবৃদ্ধিশ্চ ব্রিবর্গে। নী- 
ধন্মাষ দুর্বলেভ্যশ্চ কিঞ্চন 1. ভব ই নীতি 
তপ [ঘ্বিভ্যোপি দেবেভ্যঃ পণ্তি ; বেদিন1" নীতিশাস্্রজ্ঞান।*ক্ষ 
তেভ্যন্চ কিঞ্চন।] এতছ্ডে কথি-। ম্মাদিভি স্বর্গ অন্যেধাস্ত ধ- 
ত” সর্ব" কি” ভূষঃ প্রোতু গিচ্ছ বাকা মারথৈর পূর্বম্তঃ ! অই 
দি! ইতি ত্রক্মবৈবর্তে প্রক-: বর্গস্যাপচয়ঃ ক্ষয়ঃ। তমোবো- 

শাশ্শীসিসপ 

ৃ 

_ শি িশ ীশশ্ীশীশী 

টি 5 

তিখণ্ডে* অধ্যায়ঃ 1 % 1 খদ্ি- ; পচয়ে। বৃদ্ধিঃ। তস্য মোগচয়ে। 
রঃ । ইতি রাজনির্ধন্টঃ [1 । নাপ্যপচরঃ স্থান” | অক্টবর্গে 

ক্ষমাদণ্খঃ পু শিগুঃ। ইতি; যথা ॥ খষি বণিকপথো। দুর্গ 
রাজনির্ষন্টঃ 1] | সেতু কৃঞ্জরবন্ধন* । কন্যাকর- 

ক্ষমাবান্ ত্রি ক্ষান্তিযুক্তঃ || বলাদান*সৈন্যানাঞ্চ নিবেশ- 
যথা ! একঃ ক্ষমাবডা* দোষে। | ন* 11 অফবর্গঃ স্মৃতো রাজ্ঞ। 
দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে। বদে | গিতি তট্রীকায়।* ভরতঃ 1 ল- 
ন"ক্ষময়। যুক্ত মৃশক্ত" মন্যতে) য়? তত্পর্ধ্যায়ঃ| সন্র্তঃ২ প্রল- 



৪২৫২, 
যয 

হাওক্লঃ৪কলাভ্তঃ৫ 1 অপচয়ঃ] 

তত্পর্য্যায়ঃ| ক্ষিষ| ২1 নিল: 
য়ঃ|1তশপর্যঙগয়ঃগৃহশে ড্র 
ব্যঃ) কাশরোগবিশেষঃ। তু, 

গর্ধযায়ঃ 1 যক্ষা হ শোষঃ 
ইত্যমরঃ 0. রাজযগ্স। ৪রো 
গরাজঃ ৫ গদাগ্রণীঃ ৬ 

শ্বা ৭ অতিরোগঃ ৮ রো 
গাবীশঃ ». নূপাসযূতঃ ১০ | 
ইতি রাজনির্ধণ্টঃ ॥ অগ্য নি- 
দানাদি যক্সশর্দে জক্টব্যণ )| 
তষ্যৌষধাত্তর"” যথ। ॥ শ্রেত- 

হি নি 'মূল* ছাগীক্ষীরেণ ) 
সি 

এ 

রি 

কে।কিলাঙ্ 
ফযূত”। ত্রিসপ্তাহেন বৈ গীভ” | 
ক্কর-রাগণ ক্ষয্ণ নযে্, ৮ ইতি 
পারিডে ১৯৩ অপ্যায়ঃ 1 রোগ 
গাত্রৎ । ইতি বাজনির্ঘন্টও | 

য়তরুঃ পু” জ্ঞালীবুক্ষঃ) ইতি: 
রাজনিধরন্টঃ॥ 

ৰ ০৮ কয়থ্ঃ পু” কাসঃ) ইতি হেম 
চত্রঃ) 

ক্য়নাশিনী জ্্রী জীবন্তীবৃক্ষ2। 
ইতি শব্দমাল 

সধ্য* কী ক্ষয়ণীয় | ক্ষবিত 

ব্যত। ক্ষয়যোগ্যৎ। ক্ষিধাতো বব 
গ্রতয়েন নিঙ্গন্ন। ইতি বক 
রণ || 

৩1 

ক্র জ সঞ্চলনে। ইতি কবি- 
কল্পদ্রমঃ 1 জক্ষারঃ ক্রঃ। 

সঞ্চলন মিহ মোচন" আুবণঞ্চ ॥ 
আদে। সবর্্মকঃ | সোতোভি- 
স্রিদশগজ মদ" ক্ষরস্তঃ ) ইতি 
কিরাতে। সুবশেত। রত, 

জবৃণ্তযই | ইতি দূর্গ দাস]? 

রণ কী জল" মেঘে পু* । 
ইতি মেদিনী | 

রণ কী মোচন”। স্বণ* [ 
ইতি ক্ষরধাতো রনটপ্রত্যঙ্জে- 
ন্নিম্পমণ] 

ক্ষরী পু” বর্ধাকালঃ | ইন্ছি- 
হেনচত্রঃ 1 ক্রণবিশিষ্টেতি 0 

দে ঢালো!চষে | ইতি 

কবিকঙ্গদ্ধনঃ | জক্ষালঃ ক্ষলঃ 

| চালঃ কম্পঃ ॥ চষ শ্চষনণ & 
ইতি দুগ দাম: ্ 

৷ ক্ষল ক শৌচে। ইতি ৭ রা 

ল্্রমঃ 1 শোৌচ মিহ শদ্ধণকও 
৭৮] ক ক্ালয়তি পাত্র" পয 

স।লোকঃ। ইতি দর্ঘাদানঃ | 

কবঃ পুত কৃত" ॥ রাজিক। | 
ইত্যমরঃ 1] কাস ॥ ইতি শব্দ" 
রত্রাবলী 1, রাজিকাভেদঃ 1 
ত্পর্যযার়ঃ | ক্ষবাভিজনন£২ 
চপল, ৩দীর্ঘশিত্বিকঃ ৪ সুকু- 

এ পনের কপি 

_ শট তত শী পীাটি শি িশীশিশী১ 

আনি 5 ক উল করি 

শপ 

পতি শিট শিসাশীপীট শি 

০ ০ পা শা পপ পিক্সেল পা 

পাপী পিশািাাা, 

এশা ন্পিশ্সী সপে পিসি পলি 
রি 

॥ এ এ 

০ পপ পাপী ০০৮ পাস 

হি 

০ সি সপিপীপ শি 



দ২৫ 
ক্ষান্ত ক্ষামাম্য 

মারঃ৫ বৃন্তবীজঃ ৬ মধুরঃ ৭1 ক্ষান্তিঃ ভ্ী সত্যপি সামর্থ্য 
ক্ষবকঃ ৮1 অপ্াগু৭21 কষ | অপকারিণি অপকারচিকীর্য।। 
স্বরণ মধুরত্ব। শীতলত্ব*“! কফ) ইতি দেবীমাহাত্সাটিকায।, না- 
পিন্ত শুন ইরতু”। বুষাতৃ* | রু-। গভক্রঃ]। তত্পর্য্যাযঃ | ভিতি- 
চ্ত্ব"। গবনাধ়ান পু্িদত্ব্চ। | ক্ষ।২!ইত্যমঃ || বহি ৩ 
ইতিরাজনির্ধন্টঃ কম] ৪। ইতি জটাপরঃ | 

ক্ষবকঃ পু” অপামার্গঃ ॥ রা. ক্ষান্ত ত্রি ক্ষমাশীলঃ। ততপ- 
জিব ভূতাঞ্কশঃ।ইতি রাজ- | খর্যায়ঃ। মর্ষকঃ ২1 ইত্তযুণাদি- 
নির্ঘন্টঃ1। কোষঃ |) 

ক্ষবকৃত স্ত্রী নি ইতি-। ক্ষান্ত পু পিতা । টি 
ভাবপ্রকীশঃ 1 ক্ষিপ্রসারোণাদিবৃত্তিঃ 

ক্ষবথূঃ পু ক্ষত পু কাসঃ | ক্ষামঃ ত্রি ক্ষীণঃ | অবলঃ | ই 
ইতি মেদিনী || কণ্টকণুযন”)। শকরন্্রাবলী 
ইতি শব্দরতু লী | ক্ষামবতী 1স্ী যাগবিশেষঃ ॥ 

ক্চবগজ। না ফেলা ই . ক্বানবতীফিঃ $ যথা ভবিষ্যে!ক্কা- 
রাজনির্ঘঘ্ঃ | 

২৭৮০ ০ পাপ্পোপস্পী পাস ৮ শী তা শী পেশি শা শিস শীীশীপীপীী তা শশী শাপ্পিপাশাীপীশীশীীশিশীাশিিটি 7 তি তা শশী পাস? পাপী 

২৮৯ রশ পপ পপ ০ পক 

) 

| 
11 

লতা না যদ্বুত লামা গতি, 
| ৪ তা দন ৮1 ১1 | ৭) 
রি 

ৃ 

| 

] 

ৃ 
] 

দুবক। রা সী ভর ত৩- নাগতে! দৈবদ।যা 

পি নু অভ ক | এব 2 54. না 
পর্বঃ | মগতিনঃ২ গ1তত৩- তাত দেযকদতাক।] জে 

চপ স্প্ নীতি জাহা 1 না এ 

ল1৩গুলপ্রন।উবহুকল। গো! টনকেন ৫ 

নতি ২ | | 
বব" থু ৩ টি ৰ্ঃ 7 ঃ ৬3" 41 

্ সি গিরি 577 2 রর শি সম এ রা সর বি 1 

তন? 1 ২1৩) র।০1,শ থণ্5, 11 মবত। 5 কারন ই ০০৩) 

2 তি লিট ৪ 25554 ক্ষান্তঃ ত্রি সহনশীল? তত প-) প্রাষশ্চিন্ততদু ও 
2 খু 



৭২৫৪ 
ক্ষায়তি 

হিতি চ পাঠঃ 

নার? ক বিডলবণ” । ইতি. | 

টজনির্ঘণ্টঃ | যবক্ষারঃ | ই: : 

তি ভ্রিকাওশেষঃ | ৃ 
রঃ পু রসবিশেষঃ]। ূন্ভঃ 1. 

লন্ণ 1 কাচঃ 1 তন্ম। ইতি 

মেদ্রিনী || গুড | ইতি হেষচ- 
ন্দঃ || টক্কণঃ1| সর্জিরক্ষায়ঃ ) ই 
তিরাজনির্ঘন্ট 211৭ | ক্গারবি- 

শেষগুণাঃ। গলাশ ধব পৃতীক 

বরগ্র গাটলাদিজ1ঃ1 ক্ষারাস্ত 
গানঃ সর্বে রক্তপিত্তকরাঃ 

সর) গুলযার্সঃ রিমি পুশ্্াঃ 
*-।খার নাশনা2 | ইতি রা 

৩. পি শ্ীশশীাাশিশ্পাীশি শী তো ০৯ 

ঢাব্জা 5৪01 | 

ধারক পু" অচিরজীতফলৎ) 
তত্পর্ধাষ্ঃ। জালকণখ।1 জা 

লি তি 'তিভাষা | ইত্যঘরঃ 0. 
দেমতস্যাদিগিটিক* | খাচা। [ 

দা যা। ইতি যেদিনী।।র- 
ইতি শব্দমালা || | 

গক্কতৈলবি-। 

এ 

তৌ 4311 
এর 

টি 

সই] টু শি রে 52] গু লী 
শেষ? যথা ॥ শুদ্ষমূলক শু. | 

রা ক্ারে। হিঙ্গল ন। গর) 

ক্র 
গ্রন্থি বিড"মুত্র“মধ শুরুণ্চু 
৭ মাতুল্ঙ্গরমঞ্চের কদলী- 
রসমেবট। তৈ নমেভি ধিগক্ত- 

ব্য* কর্ণশুলাপত* গর“ বাধি- 
র্্যৎ কর্ণনাদম্চ গুযসাঝশ্চ দা. 
রুণঃ। পূরণাদস্য তৈলদ্য ক্লমযঃ 
কর্ণযেঃ খিলাঃ 1 ক্ষিপ্রৎ বি 
নাশ মাযান্তি শশ কেতশে, 

খর 1 ক্ষারতৈ, মির" 
শেষ্ঠ*মুখদত্তামযাগ 0 ইতি 
গারুডে ১৯৮ অধ্যায় ॥ 

ক্গারত্রযৎ ক্লী ত্রি ক্ষারঃ] 
তদ্যথ! ৷ স্জিকঞ্চ ফারণ্ট 
ক্কণক্ষার মেবচ 1] রত্রষঞ্চ 
পরিক্ষার" ক্ষারত্রিত অব চ 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ | 
্ারদলা অ্ত্রী চিদ্রীঃ ইতি 

রাজনির্ঘণ্টঃ 0 
ক্ষারদশক” ক্রী দশবিধফারঃ1 

যথ।।শিগ্ মূলক গ 

কা চিত্রকার্জ জঁক সানম্ব সম্তবৈঃ1 

ই শৈধ রিক মোচিকোন্ডবৈঃ 
্ষারপূর্বদশক' গ্কীর্তিত* 1 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ | 

লাশচুক্র- 

ুঙসা চা কণ্ঠ, দারু শত ক্ষারদ্রঃ পু ঘণ্টা পাট লিবৃদ্ষ 

0) ঘৌবচ্চল* যবঙ্ষ-. 
« সহ ধু তথা ক ভূ. 

11 

ইতি রড্রমালা ॥ 

মরগজঃ পুত বাস্তুকৎ। ইত্তি 



1২৫৫ 
ক্ষারাঁস 

রাজনির্ধন্ট£।। 
শ্ারগ্রকঃ পুত বাস্ভুবঃ 
ডি ৬ হেমচন্দ্রঃ | 

পু". লবণমৃত্তিক- 
৮৪1 যথা! জীবন* জীবন" 
নত প্রাণথান্ হ্স্তি সমীরণঃ । 

কিনাশ্র্য্য” শণরভূমৌ প্রাণদা 
যসদূতিকা | ইত্যুভ্ূটঃ1| লব- 
ণ্ ভুম্যা' স্ত্রী? 

রভুমিঃ নে 

নি €৮ ৮ 

ভন ভ 

চার ন্ধ্)ঃ রন অপবম্ার্গঃ ॥ ই- 

তিরত্রমাল। ॥] 
ক্ষারমৃত্তিকা স্ত্রী ৭ 

কা! তশপর্য্যায়ঃ উষঃ ২1 ই 

কি 

সস স্প স্ াোলাশাপাাশিপপকপাসিপাশা পা শাটাস্পিপাস্ীশান্পাস্পেসসপ প্লাস পপ বাহ 

: ; ক্ষারমেলকঃ 

। 

তামরঃ। উষ্? ৩। ইতি শকর- 

দ্র ভ্রাবলা 11 

সারবৃক্দত পুশ মুকিত | ইতি : র 
রাজনিধণ্টঃ 1! 

মারতে, হী বড 7" | ই 

তি রাজনির্ঘণ্ট? 1 

ক্ষার্েঠঃ পণ পলাশঃ সু 
্ধকঃ1 ইতি রাজনির্ঘণ্ট? | 

ক্টারষট্ক” ব্ী যভিিক্ষার | 
যথ। 7 ধারাগ [ীযার্গ কট রর 

ই মুককৈঃ ৷ ক্ষারৈরে 
রি 

তৈস্ত সিলিততঃ সাারযতকাদ- । 

যে| গ৭11 ইতি ব্লাজনির্ধঘন্টঃ ] 

পৃ জবগদমুদ্ত) বাদগ্রস্তঃ। । সিন? + 

ক্ষারিত 
স তু জনুদ্বীপস্য দক্ষিণে শাক- 
দ্বীপন্য উত্তরে বর্ততে। যথ। ? 
ভূমে রদ্ধণক্ষারসিন্ধে। রাদকস্ত" 
জন্ববীপ* প্র রাচারধ্যবর্ধ/8 | 
অ্ধেন্যস্মিন দ্বীগঘটকস্য যা- 
ম্যেক্ষারক্ষীরাদ্যহ্বধীন।" নিবে- 
শঃ ॥ শাক” ততঃ শ।লসল মন্ত্র 
কৌশ” ভ্রেধঞ্চ গোমেদক পু 
কবরে চ। দ্ধষে। ঘষে রস্তর গেক 
মেক” সমুদ্রযো দ্বাপি যুদাহর- 
ভ্তি ইতি সিদ্বান্তশি রোৌম- 
পৌ গোলাধ্যাধঃ | 

পু” সবক্ষার5 | 
ইতি রাজনির্ঘন্টঃ | 

ক্ষারাচ্ছণ ক্লী সাধুদ্রলবণণ। 
ইতিহারাবলী] 

ফারাক ভ্রী অক্ট্রকার 
সারঃ। তদষথা। গল।শ বজি 
শিখরি চিঞ্চাক তিলনাল্জীঃ 1 
যবজঃ স্িকা চেতি ক্ষারাষট- 

ক মুদাকত” 1. ক্ষারা একে 
ইগ্িন। তুল্য গুবাশুলহরা 
ভূশ*) ইভি ভাবপ্রকাশঃ1. 

গ্ারিক। সতী ক্ষুধ। | ইতি হা- 
রাবলী ৷! 

আনরিতঃ ত্রি অভিশত্তঃ! অপ; 
ত্যনর্ঃ]। সানু 
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ক্ষ 

তঃ ক্ষারঃ। ইতি মেদিনী | 

গ্ারোদহ পুত লবণসমুদ্রঃ | 

যথা | ক্ষারোদেক্ষরসোদ সু 

রোদ ঘৃতোদ ক্ষীরোদ দধিম | 
পোদ শুর্ধোদঃ সপ্তজলধ- 
যঃ। সপ্তদবীপপরিখাইবাভ্যস্তর 
্বীপমমান। একৈকশ্যেন যথা- 
নুর ক বহিদ্ধাপেষু গৃ- | 
থক পরিত উপকক্ষিতাঃ 7 
ইতি শ্রীভাগবতে ৫ স্বন্ধে ১ 

অধ্যায়ঃ 

ক্ষালন” ক্রী প্রক্ষালন”। ধৌ-। 
তকরণ"। যথা । স্্রীশুজে। বাথ 
নিত্যান্তঃ ক্ষালনাচ্চ করৌষ্ঠ 
যে ইতি ব্রহ্মপুরাপ,। ইত্যা 
ভিকাচারতন্" 1 

ক্গলত" ত্রি কতগ্রন্গালনৎ 
তৎুপর্যযাযঃ | নির্মিন্তৎ ২ 
শৌধিত' বৌ, ৫1. 
ইতি হেমচ 

ক্ষ নগষ গর মায়।, । ইতি : 

কবিকক্পদ্রমত || ন দিণোতি 11 
গক্ষিগাতি। যর্ষিব। || আুঃ 
গরণ ক্ষীঘত ইভি কর্মকর্থুরি 
সাধ্য"! ইতি দূগাদাসঃ।। 

ক্ষ ক্ষধৈশ্বর্ষযযেঃ) ইতি কবি 
কন্পদ্রমঃ | ক্ষষতি পাগণ। ইতি 

1 
১ 

ম্ব্১৪ 
4. 

21 

৩ 

জর 

তি 

ক্ষিতিক 
॥ দুর্গাদাসঃ] 
ক্ষি শ. বাদ গত্যোঃ। ইতি ক 

বিকরক্রমঃ| * | ক্ষিযতি। ইতি 
ুর্ঘ। [দাসঃ।। 

হি ণ দু ঞ বধে। ইতি কবি- 
| করদ্রমঃ ॥ দঞ ক্ষিণোতি 
। ক্ষিণৃতে। উন্গিনিতব।ক্ষিন্বা। ইতি 
ৰ 

ৃ 
| 
| 

| 

দুর্গাদাসঃ || 
ক্ষি তি নিবাসঃ ॥গতিঃ | 
1 ক্ষষঃ। ইতি মেদিনী!! 
ক্ষিতঃ ত্রি হিগসতঃ1 ক্ষিধা- 

তোঃ কন্মণি ক্তপ্রতাবেন নিষ্প- 
। ম্নঃ। ক্ষিতঃ কামে মযা হিস 
ৃ তইত্যথঃ ! ইতি মুগ্ধবে ধটা- 
| কায।” দৃগ 

| 
| 

দর্শ দাস]! 
ক্ষিতিঃ ত্র পৃথিবী) বাসঃ |! 

1 ক্ষয়ঃ! ইত্যমরঃ1| ক" ভেদঃ1 
্ সতু প্রলয় ৷ ইতি সেদিশী।! 
ৃ রোচনানানগন্ধ প্রব্য, ॥ ইতি 

শব্দচান্দ্রকা 1%]| তস্য মু 
গত্তি থা । মহালযে লগ 

| যা দি পরীর 
৷ কাশ্যগী কশ্যপস্যেষ মচল' 
রা | ইতি ব্রহ্মবৈব- 

1 তে প্রন্ততিখণ্ডে ৭ অধ্যারঃ |] 
কিত্িকণ পু” ধু'নও | ইতি 
। ত্রিকাওশেষঃ |] 



ক্ষিতিগ। 

ক্ষিতিজ" ব্লী খগোলে আকা 
শমধ্যানবত্য্শাস্তরে তির্য্য- 
ভ"। যথা | পূর্বাপর* বি- 

রচযেৎ সমমগ্ুলাখ্য* ষাচ্যো, 
তরঞ্চ বিদিশে। ভলষদ্বযঞ্চ ! 
উদ্ধাধ এব মিহ বৃত্তচতুদ্ধমে- 
তদাবেষ্্য তির্য্যগপর* ক্ষিতি- 
জ" ভদর্দে॥ ইতি সিদ্ধাস্তশি- 
রোমণো গোলবন্ধাধিকারঃ | 

ফিতিজঃ পু* ভুনাগঃ | ইতি) 
জনির্ধপ্টঃ ॥| মঙ্গলগ্রহঃ | 

যথ।। পরমৈশ্বর্্য মতুলৎ ন- 
মাবিধসুখাশ্রয়ণ 1 করোতি। 
সোমপূজ্রস্ত ক্ষি্তিজান্তর্দশা 
স্গতঃ] ইতিজ্যোতিস্তত্ব"॥ভু- 
জাতেত্রি॥ ৃ 

ক্ষিতিজন্তঃ পু ভূনাগঃ 1 
ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ || 

ক্ষিতিধরঃ পু” গর্বতঃ | ইতি 
হলাযুধঃ || কৃর্মবানুকি দিগ্- 
গজাশ্ 

গিতিনাগঃ পু ভূনাগঃ | ইতি 

রাজনির্ধণ্টঃ 
ক্ষিতিনাথ 8 পু* রাজা! ক্ষিতে- 
নাথ ইতি যণ্ভীতৎপুরুষ মমা 
নিষ্পনঃ॥ 

্িতিপঃ পুণ রাজী) যথ। ), 

| 

ধহ৫৭ 

রি [লভ' ক রি 

মন ৃ ক্ষতিপূজঃ 

অহণ্যুনাথ ক্ষিতিগ+ শুভণ্যু ব- 
চে বচ স্তাপসক্ঞ্জরেণ | ইতি 
ভড়ি ১সগঃ ) 

ক্ষিতিগতিঃ পু* রাজা। যথা? 
মুখে। ইশান্ত স্তপন্থী িতিগতি 
রলসো মৎ্সরো ধর্দবশীলোদঃ 
স্থে৷ মাণী গৃহস্থ প্র ০ 
ণঃ শাস্্বিদ্র্মহীনঃ ॥ ইতি 
নবরত্রুণ! 

ক্ষিতিপালঃ পু* রাজা যথা? 
নীতাঃক্ষষ* ক্ষিতিভূজে। নৃগ- 
তের্বিপক্ষ। রক্ষা [বতী ক্ষিতির হু 

ত্প্রথিতৈ রমাত্যৈঃ। সা ৮ 
মস্য বিহিত" ্িতিপাল মে।লি- 
মালাচ্চিতৎ ভূবি পযোনিধি- 
১ | ইতি গ্রবোধচ" 

শ্বাদযনাটকে ১ অক্কঃ]। 

রাজা 

যথা । আদিষউ নৈকত্র শুট! 
ব্যর"সীতৎ ক্কতাক্কতেভ্যঃ ক্ষিতি- 
গালভাগ্যাঃ | সচন্দনোশীর 
মৃণালদিগ্ধঃ শোকানি। *191713- 

নিবাসতু" 1 ইতি ভড়ি ৩ 

সগঃ |! 
পু” নরকরাজঃ 1 

যথা স তীরে নদরাজগ্য লৌ- 
(হিত্যম্য মহাতনঃ। রন্ধার্টনৎ 



ঘ২৫৮ | 
ক্ষিদ্ দৃক্ষপণী 

সমারভ্য তগস্তপ্ত মুপস্থিতঃ || ক্ষিপ শ ঞ উ নুদি! ইতি ক- 
সমান্ষেণ মানেন ক্ষিতিপুভ্রঃ | বিকল্পদ্রমঃ ॥| নুদি প্রেরণে। 
শত" সম1ঃ। জলাহার ব্রতেনৈ শঞ ক্ষিপতি ক্ষিপতে শর" 
ব সমানর্চ পিতামহ* ॥ সত) যোধঃ। ও ক্ষেপ্তা ইতি দুর্গা 
উঃ শতবর্ধান্তে ব্রহ্ধা লোকপি-1 দাসঃ 1] 
তামহঃ | প্রত্যক্ষীভূষ নরফ-; ক্ষিপ যও নুদি। ইতি কৰি- 
স্যাগ্রতঃ সমুগঠিতঃ || ইতি । কল্সড্রমঃ]য ক্ষিপ্যতি। উ ক্ষে 
কালিকাপুরাণে ৩৮ অধ্যাষঃ 11), প্ত1) ইতি দুর্গাদাসঃ || 
অন্যৎ নরকশবে দ্রষ্টব্য" 1 পুণ ক্ষেপণ্ | ক্ষেপ্তা 1 

ক্ষিতিবদরী স্ত্রী ভূবদরী। ইতি | ইতি ক্ষিপধাতোঃ ক গ্রত্যযেন 
রাজনির্ধন্টঃ।। | নিষ্পনঃ)] 

মর জে ০ । ছি ০ হি শানে পিতিকুহঃ ্ ৃঙ্ষঃ। ইতি! ক্ষিপকঃ পু যোন্ধ।। ইত্যুণা- 
হেমচত্রঃ। | দি দিকোবঃ।॥! 

ক্রিতিবদ্ধীনঃ ্ শবঃ 1 ইতি ত্রি-. হি ক্ষিগকা শ্রী ক্ষেগণণ। ক্ষিপাএব 
| 

কগডশেষঃ)। ০৮৭ | ইত্যর্থে কণপ্রত্যয নিশ্পন] ॥ 
| 
| দিমতব্যুরাম? পৃ" গর্ভঃ। ভাড-। ইতি মৃন্ধবোধব্যাকরণ” 

সীতি তহখান। ইতি চ ভাষা।, ক্ষিগণ* ক্লী ক্ষেপথ* 1 ২পর্ধযা, 
ইতি কেচিৎ | য। ক্ষিপা! ২। ইতি জটাধরঃ ॥ 

ক্ষিতিফমত পণ খদিরবৃক্ষঃ 11 ক্ষিপণিত পু অস্ত্র ॥ ইত্যুণা- 
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ |  দিকোষঃ | 

কিত্যদিভিত আ্ী দেবকী।।  ফিগনি স্ত্রী ক্ষেগনী। নৌকা- 
ইত ত্রিকাগডশেষ2।। | দগ 1 ইত্যমরটীকাষ।* ভর- 

| ১ বাধূঃ | ইতি সিদ্ধা- ৷ তিঃ রি (লবিশেষঃ 0. মন্ত্রঃ1] 
স্তকে ীমূদা মুণাদিবৃত্তিও 1 র অধর্যঃ। ইতি মণক্ষিপুনারো- 

কিঃ পু” রোগঃ 11 স্তর্ধ্যঃ | গাদিবৃত্তি॥ 
বিযাণণ। ইতি মণক্ষপ্তসারো ।ক্ষিগনী স্ত্রী ক্ষিপণিঃ | ইত্যম- 
গদিবৃতিঃ |] । রটাকাযা* ভরতঃ | 
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ক্ষিব শ্ীণবা 
ক্ষিপণুঃ পু* বাধুঃ ॥ ইতি ত্রি || হফৃৎ্কারঃ ইতি ভর্টমল্লঃ ? 

কাওডশেষঃ ্ মুখেন শ্ত্মাদে বমন মিতি কে- 
ক্ষিপণ্যুঃ পু* সবস্তকালঃ। ই চিৎ ৷ পৃথক্ পাঠাত পূর্বে! ভুঁ- 

ত্যুণাদিকোষঃ ॥ দেহঃ | সুর / 'দিং 1 ক্ষেবতি 1 উ ক্ষেবিস্া 
ভৌ ত্রি।ইতি মেদিনী।৷ ষযত্বা ৷ ইতি দুর্গাদাসঃ | 

ক্ষিপা স্ত্রী ক্ষেপণণ | ইত্যমরঃ ,ক্ষিব যউ নিরাসে। ইতি কবি- 
| রাত্রিঃ 1 ইতি তটীকায়।* 1 কল্দ্রমঃ ॥ হস্বী ষক্ষীব্যতি। 
ভরতঃ ॥ উ সেবিত্বা ্ছাত্বা ! ইতি 

ক্ষিপ্তঃ ত্রি নিক্ষেপরুূতবস্ত ।ভ্য- | দর্গাদাসঃ || 
সঃ | তৎপর্য্যাঘঃ | নূত্তগ২ নু: ক্দী এ হিণসে। ইতি কৰিকন্- 
৩ অস্ত ৪ নিষ্ঠতঃ€ বিদ্ধ ৬ ভ্রম ॥ এ, ক্ষতি ক্ষযতে | 
ঈরিতঃ ৭1 ইতামর, || বাযু- ূ ইতি দুর্গাদাসঃ | 
গ্রস্তঃ ॥ ক্ষেগ! ইতিভাষা | টি হিক্ধনে ৷ ইতি কবিকল্স- 
ইতি লোকগ্রনিদ্ধঃ 11 নঃ1| দীঘর্ট | হিক্কন মব্য- 

ও ; সখেদম্যৈবাব্য- 
ক্তশব্দে ক্ষীজেঃ প্রযোগঃ 1 
ইতি রক্ষিত 1 ক্গীজতি যম 
খেদে! জন 1 ইতি দুর্গ 

ক্ষিপ্ত। ভ্দ্রী রাত্রেঃ ॥ ইতি হল। 
যুধঃ | 

ক্ষিপ্রঃ ত্রিনির [করিব নিসা 
করণশীলঃ। ইত্যমরঃ 1 

ক্ষিপ্র" ক্রী শীঘৃ" 0. তদবুক্তে ] দাসঃ]! 
ত্রি। ইত্যমরএ। ্ ্ীজন” ক্রী কীচকানা নাদ্ঃ 1 

ক্ষিপ্রপাকী পু গার্দভা গুবৃক্ষঃ |, ইতি ভেনচজ্ঃ 1 

ইতি রত্ুমালা 11 শীঘপাক- | ক্সীণচ জি সুক্মঃ । অবলঃ 1 

বিশিষ্ট ভরি তত পর্ষযাষঃ। দর্বল2 ২ কুশও ৩ 

ক্ষিষা ভ্ত্রী অপচযঃ 1 ইত্য-1 ক্ষামঃ ৪ তন্থঃ৫ ছাতঃ ৬তলিনঃ 

ঘমর্ঃ 1 ূ ৭ অমাণ্পঃ ৮ পেলব » 

কষে উ নিরাসে। ইতি কবি-| ইতি হেমচন্দ্রঃ 1] ূ 

ক্দ্রমূঃ 1) ভ্স্বী নিরাস্ ই-॥ জীণবান্ ত্রি ক্ষষবিশিষঃ 

চি 

১৬১২৯ লক সি ভি প্লিস পিস 

পিসী স্পিপপপস্পীশস 



প২৬০ 
ক্ষীর 

ইতি ু গ্ধবোধব্যাকরণখ 

্ীনাইকর্মা পুৎ জিনঃ ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ) 

ক্গীব খ ড মদে! ইতি কৰি. 
কল্প্রমঃ1। মদে মত্তীভাবে । 
ধ| অচিক্ষীব | ও ক্ষীবতে ম- 
দ্যগঃ! ইতি ু র্গাদীনঃ | 

ক্গীবঃ ত্র মত্তঃ। ইত্যমরঃ 11. 
ক্ষীর ক্রী জল" & দুগ্ধ” ? 

ইত্যমরঃ 1 সরলদ্রবঃ | ইতি 
শব্দরত্রাবলী 1%1 আসপগুরা- 
্র" প্রসবাৎ ক্ষীর, পেয্ষ মু 
চ্তে 1? পরতে। ফোরট 
বিদ্যাদপ্রসম্নণ ককাত্মকণ 1 
ইতি রত্বুমাল। || +্ক | দুগ্ধ 
ধারানানফল* 1 ধেন্ স্তনা 
দিনিষ্থান্তা* ধারা” ক্ষীরস্য 
যো নরঃ ! শিরস! প্রতিগৃ- 
হ্রাতি সপাপেভ্যঃ প্রনুচ্যতে 11 

ই বরাহপুরাণৎ || পু || 
ক্ষীরেণ বিফোঃ স্ানে ফল" 
যথা 1 যেষু ক্ষীরবহ! নদ্যে। 
হদাঃপাযসকদম।ঃ। তানলো- 
কান্ পুরুষা যান্তি ক্ষীরন্সাপ, 
নক। হরেং || আজাদ" নি 
রতি" স্বাম্য, আরোগ্য" চান্থু 
বপতা" ॥ মগুজন্মস্ববাঞ্গোতি 

্ীরক 
ক্ষীরম।নপরে| হরেঃ। দধ্যাদি- 

না” বিকারাণা" ক্ষীরতঃ মস্ত 
খা ॥ তখৈবাশেষকামা- 
" ক্ষীরমপন মুত্তমণ ॥ 
8 চ বিমল* ক্ষীর" যথ। 
নির্বৃতিকারকণ ॥ তথাস্য বি- 
মল" জ্ঞান" ভবিষ্যতি ফল- 
প্রদণ ॥ গ্রহানূকুলতা* পুষ্টি, 
্রিখত্ব াখিলে জনে! করোতি 
তগবান্বিষ্টঃ ক্ষীরন্নপন তে।- 
যিতঃ | সর্থোন্য নিগ্ধতা মেতি 
দৃ্মাত্রে প্রমীদতি। শৃতক্ষীরে- 
রানা রাগিতে মধু 
নে ॥ ইত্যাদ্যে বহিপুরাণে 
ক্রিযাযোগনামাধ্যাযঃ 1% 1 
শীরপাকবিধি থ।। ্গীর রি 
গুণ* ভ্রব্যাৎ ক্ষীরানীন 
গু | ক্লীরাবশেষ* ২ 
শুল মামোজ্ডব* জযেও্ | ই+ 
তি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

ক্ষীরকঃ পু ক্ষীরমোরট 
লত।1 ইতি রত্বুমাল] || 

ফ্ীরকঞ্চকী & চাঁনিযানি 
ইতি রত্্মাল 

ক্ষীরকঃ ্ বালকঃ। যথা ! 
বালঃ গাকঃ শিশু ডিন্তঃ পোতঃ 
শাব সতনন্ধবঃ | গৃথুকে। হর্ভে।- 



রা দই ৩১ বাট 

ত্তানশঘঃ ক্ষীরকণঃ ক্মার- | গীবরীসদূশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ 

কঃ।। ইতি হেমচন্দ্রঃ। | প্রিষগন্বৰান্ 1 সা প্রেংজ! 
আীরক্কঃ পু* শিশুঃ। ইতি | ক্ষীরকাকোলী কাকোলী লিঙ্ক 
ব্রিকাণ্শেষঃ1 ৰ মৃচ্যতে 1 যথ? স্যাঞ ক্ষীরফা- 

ক্ষীরকন্দঃ পুত ক্ষীরবিদারী || কোলী কাকোল্যপি তথা ভ- 
ইতি রাজনির্ঘন্ট2। বে? এয। কিঞ্চি ভবেৎ, ক্ক- 

ক্ষীরকন্দা স্ত্রী ক্ষীরবলী। কা |. ব্ঞাভেদোয মৃভযো রপি॥ কা- 
লভূখিকম্মা্ড ইতি খ্যাতঃ 10 কোলীবাধসোলীচ বীরা কাষ- 
যথা! ক্ষীরবলী ক্ষীরকন্দা"ম- স্থিকা তথ। । স। শুরা ক্ষীরকা- 
হাশ্বেতক্ষমন্ধিক।! ইতি জুট।- ৰ কোলী বষস্ক। ক্দীরবল্লিকা 11 
ধরঃ 1! কথিতা ক্ষরিণী ধীরা প্ব্রুঘনি- 

ক্ষীরকাকোলিকা! স্ত্রী ক্ষীরকা- 1 রা পযস্বিনী। কাকোলী যু 
কোলী। ইতি শব্দচন্দ্রিক1 || ল” শীত" গুক্রল" মধ্র-গুরু 1 

ক্রীরকাকোলী স্ত্রী অক্টবর্গে । বৃণ্ণ" বাতদাহাস্ পিত্ত শোষ 
প্রসিছষধিবিশেষহ 2 ত- র ভ্বরাপহ* 1 কাকো। লী ক্ষীর- 
পর্বযাষঃ | মহাবীরা ২ সুকো; | কাকোলী স্থানে অশ্বগন্ধা- 
লীওগয! বেনী ৪1 ইতি রা, মূল”। ইঠিভাবপ্রকাশঃ]। 
ল! ॥। ক্ষীরশুক্তা ৫ পবসা! ৬ ক্ষীরকাপুকঃ পু” অহী | অক 
স্ীরবিষ।ণেক। ৭ জীববল্পী ৮ ূ ০ ০ রাক্নির্ঘন্টঃ || 

জীবশুক্ত। ৯1 রপ বীর্য বি ক্ষীরক ্ বটাবৃক্ষঃ | ইতি 
পাকেষু কাকো ল্য সদৃশী ! রাজনির্ষটঃ 
চসা। ইতি রাজনির্ঘন্ঃ | ক্রীরকীটঃ পু” দগ্ধঙ্গাতকীটঃ 
অপিঢ। অথ কাকোল্যে। রুত- ৰ তৎ্পর্মযাযঃ 1 কালিক। ২ | 

গণ্ভি লক্ষণ নান গুণাঃ। জাতে | _ ইতি হাঁরাবলী ৷ 
পুশিরকাকে জী মহামেদোভব- | শীরজ” ক্লী দর্বি। ইতিষ্রাজ- 
স্ললে | যত্র দ্যা ক্ষীরকাকো- 7 নির্ঘন্টো হেমচন্দ্রশ্চ || ক্ষ বু 
লী কাকেলী তত্র জাতে 117 জাতদ্রব্যে ভ্রি॥। 

1 



ঘ্ীরধে 
ক্সীরদলঃ পু" অকবৃক্ষঃ 
ইতি রাজনির্ধণ্টঃ1 

্রীরদ্রমঃ পু অশ্থঃ 1 ইতি 
_রাজনির্ঘণ্টঃ 0 
্ষীরধেনুঃ স্ত্রী দ [নার্থক্ষীরনি, 
রতধেনূত | এ || হোতো-। 

বাচ | ক্ষীরখেনু* গুবক্ষ্যামি | উ 
তা" নিবোধ নরাধিগ | অন্- 

লিপ্তে মহীগৃষ্টে গোনঘেন 

নুগোন্তম || ধর 

মানেন কুশানাততীর্ধ্য সর্ঘতঃ। 

তক্রোপরি মহারাজ ন্যমেও । 

বুবগজিন” বৃধঃ 0 তত্রোগ- 

নিব চগুলিকা” গোষযেন কতা 

নপগ ৃ গীরব ্ত' না 

গ্য চতুখ। “শেন বসকণ 0. র 

স্ুবর্ণমূখ শঙ্গাণি চন্দনা গুরুকা- 

নি চ। প্রশস্তপজ শবণা" তিল- 

গাত্রোগরি ন্যমেছ 0. মুখণ গু. | 

ডমষ” তদ্যা জিহ্বা শরুরষা 

তথ] । ফলপ্রশস্তদশনা” মুক্তা- 

ফলমধেক্ষণীত | ইন্সুগাদীত দ 
ভরোমা" সিতকঘল কম্বল" | 
তামুপুষ্ঠী* কাণ্সাদোহাৎ গউনূ- ূ 

ত্রম্য়ী* তথা পঙ্ঞ্নূপশাদ্: ূ 

লনবনীতমধন্তনী”। স্বর্ণশূঙ্গ।” 
রৌগ্যখুরা*গঞ্চরত্ সমাস্বতা"]। 

্ সাতে 

পপ পাব 

৩৩০ 

 পণেমান্ 

টীরধে 

| চত্বারি তিলগাত্র।ণি চতুর্দক্ষি 

পি স্কাগযে্ ॥ রা বহাল 
যৃদ্মোন গন্বপুষ্পৈঃ সমর্চষে | 
ধৃপদীপাদিক" রত্ব। ব্রাহ্মণাষ 
নিবেদযেছ | ৯৯৬ 
ঞ) মুদ্রিকা , কর্ণকৃলৈঃ 1 প 

কোগা নহে। ছক্র" দত্বা দান" 
সনর্পযেৎ। অনেনৈব তু মন্ত্রে 
জলিরধেনুৎ প্রসাদযে্চ | যা ধে- 
নৃঃ সর্বভূতান। মিত্যাদি নরপু- 

: হব আগ্যাযন্গেতি মন্ত্রে ্ী- 
রধেনূৎ প্রমাদযে্॥ যো গৃহ্রাতি 
গ গ্রাহকো রাজসন্তম ! 
দীবমান। প্রপশ্যন্তি তে যাস্তি 

৷ গ পরমা” গতি") এত" হেমমহ- 

সেণ শতেনাথ স্বশক্তিতঃ। শত্ঘ 

মথ বাপ্যদ্ধ" তথাদ্থাঞ্চ যাথচ্ছয়। 
॥দত্ব। থেনু* মহারাজ “ণুতস্য।- 
পি যত্ফলণ। যি 
দ্লোকে মহীযতে ॥ পিতৃ 
'পিভামছৈঃ সার্ঘ* ব্রহ্গণো ভ- 
বন" ত্রজেৎ্।। দিব্য" বিমান মা- 
বডে। দিব্যস্গনুলেপনঃ ॥| ত্রী- 
ডিত্ব। সুচির" কাল" বিষ্ুলোফ* 
মগচ্ছতি ! দ্বাদশাদিত্য সন্কাশে 
বিমানে বরমণ্ডিতে | গীতবা- 
দিত্রনির্ধোষে রগ্মরোগণসেবি- 



দশরপ! 
' তে! তত্রোষ্য বিঝেঃ সৌরাজ্য” | 
বিঝ্ুসাষ্জ্যতা” ব্রজে 1 য ই. 

 দ'আবযেজ্রা (জন্ পঠেছ্ব। ভক্তি- 
ভাবিতঃ 1 সর্বপাপবিনিরব্তে; 
বিষ্ুলোক” স গচ্ছতি 1 ইতি 
বারাহে শ্বেতোপাখ্যানে ক্ষীর 
১৮৭৯, ॥ 

স্ীবনাশঃ রি খোট বৃক্ষ. র 

ইতি জী দ্ক্ষষম্চা। 
কীরনীর" ক্রী আলিঙ্গন । ৃ 

ইতিশব্দমাল! ॥ দুগ্ধজল 

ক্ষীরপর্নী পু অর্কবৃক্ষঃ | ইতি | বদ 
রাজনির্ধণন্ট | 
রি লী দুগ্ধপানণ 1 

০ দুগ্ষপানযক্তদেশে 
কর্তার ত্রি। যথা দেশে 
পানস্য। পূর্বপদ স্থিতযকার র রে- 
ফঞ্চবর্ণেভ্যঃ পরস্য পানস্য ন 
স্যণহদ্যাৎ্ দেশে বাচ্যে (সী 

চারার ০০০ 

স্পেস সপপীপিসিপশ 

তেষভ্ত্পান"কর্মণ্যবট্ ॥ ক্ষী- | ক্সীরবিক্কৃতিঃ 
ম্পান* যেষা” তে ক্ষীরপাণা 
উশবীনরাঃ। মৌবীরপাণ। বাসী 
কাঠ কষাষপাণা গান্ধার।ঃ 1 
উদ্দীনরাদিশব্দীন।” দেশবীচি 
ত্বেপি তা্গিৰাসসন্বদ্ধেন মন্ |. 
যোষু প্রবৃত্তিঃ । অথব। ্ীর* ] 
পান" যত্র ইতি ব্যুৎ্পত্ত্যা দে-. 

ক্ষীরবল্লী 

হহ৩৬৩ 
ক্ষীরবি 

শো বাচাঃ। ভাবকরণযো রন- 
রে দশিরপাণ* ক্দীরপানণ] 
শির" দীষতে হনযেতি ক্গীর- 
পাণী ক্ষীরগালী পাত্রী! ইতি 
মুদ্ধবোধটাকাযা* দু্গ দাসঃ 

গ্দীরপাধী তরি দৃদ্ধগানকর্তী 7 
ঘথা। ক্ীরপা ধীত্যাদিকন্ত প্র- 
ক্কত্যর্থাবচ্ছিন্ন কদস্তারস্যান্ব- 
যবোধে সযর্ধোপি ন প্রক্কত্যর্থ 
মাত্রাবচ্ছিমস্য ততঃ গানশীল 
সামান্যস্যাপ্রত্যযংৎ । ইতি শ- 

শৃক্তিপ্রকাশিকা 11 
রানা পণ লতীভেদঃ ? 

তৎ্পর্যযাঃ ॥ সিতদ্রঃ ২ স্দ- 
লও ৩ ক্ষীরকঃ ৪1 ইতি রত্ু- 
মালা 0 অন্য মোরটশব্দে 
ভ্রষ্টব্য" 1! 

স্রী ক্ষীরবিদারী! 
ইতি রাজনির্ঘন্টঃ |! 

স্ত্রী কৃর্চিকা। 
ঘশীরসা ইতিভাষা | ইত্যনরঃ 0 

ক্ষীরবিদারিকা স্ত্রী ক্ষীরবিদ'রী। 
ইতি শব্রর্ত্বাবলী 1! 

(ক্ষীরবিদারী স্ত্রী কষ্চতুমিকু- 
কসাওঃ | তঙ্পর্ষ্যাধঃ 7 মহা- 

শ্বেতা ২ খক্ষগন্ধিকা ৩। ইত্যম- 

রঃ॥ ইক্ষ্গন্ধা ৪ ইক্ষুবল্পরী ৫ 



দ২৬৪৪ 
ক্ীর*ু 

ইক্ষুবল্লী ৬ ক্মীরকন্দঃ  ীরব- 
 শ্লী৮ পস্বিনী ৯ ক্গীরগুক্তা 

১০ ্ষীরলতা ১১ গযঃকন্দা ১২ 

পযেলতা ১৩ গযোবিদারিকী, 
১৪1 অস্যাগুণাঃ। মধুরত্ব'। অগ্ন 
তব! কষাযত্বণ। হিক্তত্ব" 1 পত্ত 

শুল চুত্র মেহীমষ না [শিত্বুঞ্চ। 

ক্ষীরকন্দো দ্বিধা প্রোক্তে বি- 
নালভ্ত সনালকঃ 1 বিনীলে। 

রোগহর্তা স্যাঘযস্তত্তী সনাল 

কঃ) ইতি রাজনির্ধন্টঃ | 

্গীরবিষািকা স্ত্রী বুশ্চিকালী ॥ 
ক্ষীরকাকোলী | ইতি রাজ. 
নির্ধঘন্টঃ 

ক্ষীরবৃক্ষঃ পু* উড্বরবৃক্ষঃ/ইতি 
জটাধরঃ 0. ক্ষীরিকা । ইতি 
ভরতঃ ॥ রাজাদনী ; ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1 

ক্ষীরশরঃ পু* দধিযোগাৎ প্ 
কোষ দুপ্ধীজাতঃ ৷ ছান। 1 ইত্তি 

ভাষ। ৷ তৎ্পর্যযাযঃ।আ মিক্ষা ২ 

গযস্যা ৩। ইতিহেমচন্দ্রঃ 1 

্ীরশীর্যঃ পু* আবাসঃ1 ইতি 
রাজনর্ঘন্টঃ। 

ক্ষীরশক্তা ভ্ী ক্ষীরবিদারী 
ক্ষীরকাকোলী | ইতি রাজ 
নির্ঘনঃ | 

ক্ষীরসঃ পু 

ক্ষীরসা 
্ীরগুক্লঃ পু জলকণ্টফঃ! 
গানিফল ইতি ভাষা 1 ইতি 
শব্দচন্ড্রিকা ॥ রাজা দনী। দ্দী- 
রণী ইতি ভাষা | ইতি রাজ- 
নির্ঘনঃ |] 

ক্সীরতুক্লা শ্রী শুব্রভূমি- 
কৃম্মাণ্ঃ। ইত্যমরঃ॥ 

অরসারং ! ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ | 

ক্মীরসন্তালিকা স্ত্রী দগ্ধাবকার- 
বিশেষঃ। ছানা ইতি নটর 
ইতি চ তায অস্যাপ্তণ।ঃ 

ক্ষীরদত্তালিকা বৃষ্যা নিগ্ধা পি- 
ভানিলাপহা 1 ইতি র'জ- 
বল্লভঃ 1! 

ক্ষীরসমুদ্রঃ পণ দগ্ধমাগরঃ 
সতু শ্বেতদ্বীপে বর্তলে। ঘখী। 
ক্ষীরসমূদ্রায নমঃ যতদ।গাষ 
নমঃ ইত্যাদি ঠন্যাসপ্রকর- 
ণেহন্রসারঃ1। 

্রীরসাগরসুতা জী লঙ্গীঃ | 
ইতি কবিকল্সলত1 11 

ক্ষীরসারঃ পুত আীরবিশেষঃ 
গালজিনু ইতি হিন্দীভাবা | 
ত্গর্ধ্যাযঃ! ক্ষীরমঃ ২ চযথা। 
ঈষচ্ছেয্কর' গৌল্য* পিত্ত" 

. তর্গণণ গুরু । পুষ্টি চৈবাডিধ 



ফ্টীরাৰী 
ভস্ ক্ষীরসারস্ত ক্ষীরদঃ]৷ ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ 1. 

ক্ীরস্ফটিকঃ পু” ক্ষীরবর্ণ্ফ- 
টিকবিশেষত। যথা। সুর্ধ্যকা- 
স্তঃ স্রর্যযণিঃ সূর্য্য | দহনে।: 
পলঃ।চন্দ্রকাস্ত শ্ক্্রমণি শ্চান্দ্র- | 

শ্চন্দরে(পলশ্চ সঠ। ক্ষীর তৈল- 

স্ফটিকাভ্য। মনেযো খস্ফটিকা- 
বিমৌ । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

ক্ষারক্ষবঃ পু দুগ্ধপাষাণ 
ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ]! 

্ণীরা স্ত্রী কাঁকোলী। ইতি 
রাজনির্ধন্ট£ ॥ 

গীরান্ধেঃ পণ শ্ীরসমূদ্রঃ | 

ইতি শব্রত্রাবলী 1! 
ক্ষীরান্দিজ" ক্লী সামুদ্রলবণ? | 

মৌক্তিক ৷ ইতি মেদিনী 1! 

কীরান্ধিজঃ পুণ চন্দ্রঃ | ইতি 
মেদিনী!! 

ক্ষীরাদ্ধিজ। স্ত্রী লক্ষীঃ। ইতি 
মেদিনী || 

গরাক্বিতনযা স্থ্ী 
ইত্যমরঃ 0 

ক্ীরাবিকা স্ত্রী ক্ষীরাবী।ইতি 
 শব্দরত্রাবল। 

হ্ষীরাবী জ্্রী দুপ্ধিকা! ই 

্ লম্মীঃ 11. 

ৰ 
তাশ- 

রঃ) তথ্পর্ধযাঘঃ। গ্র হিণী || 

শাপলা ০০৮ 

৭২৬৪ 
ক্ষীরিকা 

কচ্ছরা ৩ তামূমূলা ৪ মরুত্ত- 
বা ৫। ইতি রন্রগা লা 11 ছে ক্ষী- 
রাষি ইতি খ্যাতাযা* 1 ইয়ঞ্চ 
ককুলগ্রজ্রতূল্যপজ। লত। চ্ছেদে 
হর" স্বভীতি স্ভূতিঃ | 
তন্মতে দুর্দিযাকোগ। ইতি খ্যা- 
ভাষা মিত্যনুমীষতে | ছে ক্ষী- 
রকাকোল্য। মিতি স্বামী! ক্ষী- 
র মবতি রক্ষতি-ক্ষীরাবী অব র- 
ক্ষে ষণ ঈপ্! দুগ্ধ মস্ত্যস্যাঃ দু 
দিক বিকার. স'ঘেতি কিক 
ইতি ভরতঃ ॥ অন্যদুদ্দিক।- 
শব্দে দ্রষ্টব্য | 

ক্ষীরাহ্বঃ পু" নরলবৃক্ষঃ। ইতি 
ভ্রিকাগওশেষঃ 1 

ফ্ণিরিকা জ্ত্রী ক্ষীরীবৃক্ষঃ ? 
ক্ষীরখজ্জ্র ইতি পিগুখ- 
জগ ইতি ট কেচিৎ | ততপ- 
্য।যঃ । রাজাদনঃ ২ ফলাধ্য- 
ক্ষঃ ৩। ইত্যমর211 বাজাতনঃ ৪ 
রাজাদনকল” ৫ অধ্যক্ষ” ৬ 
মধুকা ৭ দ্ীরবৃক্গ£ ৮ পলাশী ৯ 
মন্কটগ্রিযঃ ১০ গুরুত্কন্ধঃ ১১ 
শ্লেক্পলা ১২ আতগলী ১৩. বু 
যা ১৪ মৌলিকাজালী ১৫ ই- 
তি ভরতধৃত বাচস্পতিঃ | ক্ষী- 
রিবৃক্ষঃ ১৬ বানরপ্রিযঃ ১৭1 ই- 



ক্গীরিণী 
তি রত্ুমালা || রাজন্যঃ ১৮ 
প্রিষদর্শনঃ ১৯ দ্টস্কন্ধঃ ২০ 

গুরু চতৃষ্ণ মৃচ্ছ? মদ ভান্তি। 
কয দেঅত্রযাসুজিৎ্ | ইতি, 

অনাৎ্রাজাদ-: 

রা নিহণ্ট ঘর" (ইতি রাজনির্ঘন্টঃ। 
ক্রি না ত্ী বৃক্ষবিশেষঃ ॥ 

কপীঠঃ ২১। ইতি জটাধরঃ ॥ 

বরাদন* ২২ ক্ষীরী ২৩ ক্ষীরী 

২৬৩ 
ক্ষীরী 

নির্ঘনঃ1%1 বরাহক্রাস্তা 
ইতি শচন্দ্রিকা কটু্িনী 1! 
কাশ্মারী 1 দুগ্ধিকাঃইতি চ 
রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ 

২৪! ইতি শব্দরত্রাবলী ॥] ক্ষীরিবৃক্ষঃ পু ক্ষীরযুক্তগঞ্চ- 
অন্যাঃফলগুণাঃ। ক্ষীরিকাযাঃ 

ফল*গন্ক* গুরু বিউত্তি শীত-। 
ন”। কষায* যধ্র" সায়" নাতি 
বাতপ্রকোৌপনণ।ইতি রাজবল্প-, 
ভঃ ॥ অপিচ। ক্সীরিকায। ূ 

ফল” বৃষ্য* বল্য সিগ্ধণ হিম”, 

চা গল শঃ।! 

রে ৪ ৯১ হর 

১). গালের জাঝবাণ 1] 11 প3 

ইতিরা। 

তৎ্পর্যযযঃ 1 কাঞ্চনক্ষীরী ২ 
কর্ষণী ৩ গটকর্ণিক। ৪ তিজ্ত- 
দগ্ধ। ৫ হৈমবতী ও হিমদদ্ধ। ৭ 
হিমাব্তী ৮ হিমাডিজ। ৯ গী- 
ভদ্দপ্ধী। ১০ যবচিচ্টী ১১ হিমো- 
ভবা ১২ হৈদী ১৩ হিমজী ১৪. 
অস্যাুণাঃ। ক্ষীরিদীতিক্তশী- 
ত। চ রেচনী শোক তাপ- 
নৃ। ক্রমিদোষ কফদ্ী চপি-. 
তত্বরহর। পর] 1. ইতি রাজ- 

প্রকারবৃক্ষঃ ) যথা | নাগ্রো- 
ধোদুস্বরা শ্বথ পারিশ প্লক্ষপাদ- 
গাঃ] পঞ্গেতে শ্দীরিণো বৃক্ষ 
্তেষা" ত্বকপঞ্চলক্ষণ” 0 কেচি- 

তর পারিশস্থানে শিরীয* বে: 
তস"গরে 1 বদক্তীতিশেষঃ 1 
অগ্যাগুণাঃ | ্গীরিবৃক্ষা হিম! 
বর্ধা যোনিরোগ ত্রণ [পহাঃ 
রুক্ষ একঘায। মেদোস। বিষর্স 
মবনাশনা21 শোথ পিত্ত কফা- 
সু! স্তন্যা ভগ্নান্থিযোজকাঃ 1 
এযাত্বগৃপগুণাঃ। ত্বকগ্ক” হি- 
মণ গ্রাহি ব্রণশোথ বিষর্পজিৎ! 
'তেযা” পত্র গুণাঃ ৷ তেষা* গজ" 
হিম"গ্রাহি কফবাতাস্নূলঘূ 

বিফস্তাগ্লানজিন্তিক্ত" কাধা- 
যৎ লঘুলেখন* ॥ ইতি রাজ- 

 নিরঘটঃ | 

ক্ষীরী পু* ক্ষীরিকাবৃক্ষঃ। ইতি 
শব্দরত্রাবণী ॥ দুপ্ধিকা 11 ইতি 
শব্দচক্দ্িকা ॥ সুহী || অর্কবৃ- 
কঃ] রাজাদনী | ুদ্ধপাযা. 



জ্ীরোদ্ 
গঃ)) বটঃ।1। প্রক্ষঃ 1 সোনল- 
তা॥ স্থালীবৃক্ষঃ। ইতি রাজ, 
নির্ধণ্টঃ1। 

গ্ীরী ভ্্রী ক্ষীরীবৃক্ষঃ | ইতি 
শব্দরত্রাবলী 71 

শীরীশঃং পু* ক্ষীরকঞ্চকী । 
ততপর্ধ্যাযঃ বরপর্ণঃ২ স্ক-। 
ছদঃ ৩ কৃষ্ঠনাশনঃ ৪ বল্যঃ ৫1 
খু কঞ্চু- 
কী৮ 1ইতি রত্রুমাল 

গীরেষী স্ত্রী রা  য. 
থা! ক্ষীরেষী পাহস” প্রোক্তণ। 
পরমান্নঞ্চ সুরিভিঃ 1 ইতি হু-. 
লাযুখঃ 1] 

শ্গীরোদঃ পু ষ্ধীসমুদ্রঃ ৷ ই-। 
ত্যমরং | তস্য মন্থন যথা? 
মন্থান" মন্দরৎক্বত্বা নেত্র কুত্বা 
তুবাসুকি। দানবৈঃ সহি। 
ভূত্বা মথধধ” ক্ষীরসাগর*|। অ- 
হঞ্চ তত্র সাহায্য" করিষ্যামি 

দিবৌকসঃ 1 ভবিষ্যত্যমৃত" 
তত্র তৎ্পানাদ্বলবত্তরাঃ 
ভবিষ্যস্তিক্ষণাদেব অযৃতস্য | 

প্রভাবতঃ ষ্য* সর্বে মহাবী- 
র্যা ভুক্সিষ্ঠ। রণবিক্রমাঃ 1 ই- 
ন্াদ্যাত্ত মহোৎ্সাহাঃ স্বানল 

দ্ধ মহানরীন। ততো হি দান- 

1. 

এপস পপ 4 কি আপি পাশ শি 

পে শ্পীস্প পীর শি পতি পিসী 

পরিশিষ্ট পিস্পীশি 

| 

২ 

হেরি ীশাশ্ীীী শী 

৭২৬৭ 
দ্টিরোদ 

বান্জেতু* সমর্থ] নাত্রসণ্শযঃ | 
ইত্যুক্তা দেবদেবেন দেব।ঃ স- 
রবে জগত্গতি* ॥ প্রণম্যাগত্য 
নিলষ* সন্ধি" কৃত্বাথ দানবৈঃ 0 
ক্ষীরান্বিমথনে সর্বে চত্ররুদ্যো- 
গ মুভ্তম* । বলিনা চোদ্ৃতে| 
রাজন্ মন্দরাখ্যে। মহাগিরিঃ 
ক্ষীরান্ধৌ জ্ষেপ্তি শ্চৈৰ তেনৈ- 
কেন নৃপোত্তম | সবে ষধিস্চ 
রক্িপ্তা দেবৈ দৈত্যৈঃ গযোদ- 

৷ ধৌ॥বাক্ুকিশ্চ তত স্তত্র রাজন 
নারাযণাজ্ঞয 1 সর্বদেবহিতা- 
ষ বিষ্ুশ্চ ব্বয মাগতঃ 0 ত- 
তো বিঝুসমাদেশাতত্র সর্ব জু- 
রাজবরাঃ 1 লমেত্য মিত্রভাবেন 
ক্ষীরান্ধে স্তট মাঞ্রিতাঃ]। মস্থা- 
ন্" মন্দর কতা নেত্র" ফতাথ 

বাসুকি" ॥ ততো মথিতু মারব্ধ। 
নৃপতে তরসামৃত, ॥ বিষুন। মুখ- 

ভাগে তুবাসুকেদ নবাঃক্কতাঃ। 
দেবাস্য পুচ্ছভাগে তু মন্থানী- 
ণনিযোজিতাঃ | এবস্ত মস্থন।- 
তত্র মন্দরোথ প্রবিশ্য বৈ! আ৷ 

খারেণ বিনা রাজণ্ভ" দৃক 
। সহসা হরিং 1 সর্থলোকহিতা- 
াষ কৃর্মাবূপ মধারযণ্ড । আ- 
স্বান* সং্প্রবেশ্যাথ মন্দরস্য 
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শৈল" গৃথগৰপেণ কেশবঃ | 
উপরয্াক্ান্তবান্ শৈল* পৃথগ্ 
বূপেণ কেশবঃ | চকর্ষ নাগরা- 
জান* দেবৈঃ সার্ঘ* জনার্দনঃ! 
অন্ভুরৈ রদৃশ্যকপেণ দৈত্যয 
ধ্যেচ কেশবঃ1। তত স্তে তুত্বরা' 
যুক্তা মমন্থ্ঃক্ষীরসাগর* | যাব- 
চ্ক্ত্য নৃপশ্রেষ্ঠ বলবস্তঃ সুরা 
সুরঃ ॥ মথ্যমানে তত স্তয্মাৎ, 
ক্ষীরন্ধে রভবমূপ | কালকুট 
মিতিখ্যাত" বিষ মত্যস্ত দুঃসহ" ্  
তমাগ। জগ্হঃ সর্বে তচ্ছেষণ 
শক্করে। হগ্রহীত্। নারাঘণাজ্- 
যা তেন নীলকণ্ত্ব মাগুযাৎ ॥. 
হা বতশ্চ নাগেন্ছে। হ্য ষ্টো- 
চ্ৈশ্রব ঃ পুনঃ। দ্বিতীযবর্তন।- 
দ্রোজমূত্পম্ম(বিতি নঃ শ্রন্ত"]1 ভূ. 
তীষাবর্তনাদগ্সরোগণো জাতঃ, 
সুশোভনঃ! চতুর্থ ৎ গারিজাত- 
শ্চ উত্পম্ঃ ম মহ।তরুঃ।) গ রি 
মাছ হিম সততা উখ্িতঃ ক্ী- 
রসাগরাৎ। ত*ভবঃ নদ ধত্তে, 
নারী চ স্বত্তিকো নৃপ ॥ নানাবি 
ধানি রত্বানি দিব্যান্যাভরণা নি. 
চ।॥! ক্ষীরোদধে সখিতানি গন্ধ 
রাশ্চ সহসুশঃ | এতান্ দৃছী। 

াোস্পাশীশ্পীশিশ 

গিরে রধঃ ॥ প্রবিশ্য ধূতবান্ ৰ 

ক্ীরোদ 
তদোখ্পন্ন। নিত্যাশ্চর্য্যসম্বন্থি- 
তঃ 1] অভবন্ জাতহর্ষা স্তে ত- 
ত্র সর্ধে সুরাসুরাঃ 1 দৈবপক্ষে 
ততো মেঘ সত্য*বর্ষন্তি সশ্- 
তাঃ] কুষ্ণাজ্ঞয। ত্বাধৃস্ত সুখ 
বাতি স্ুরান্ প্রতি! বিষ নিশ্বাস 
বাতেন বাস্ুকে ম্টার্কতাপনাৎা॥ 
নিস্তেজসে। হতবন্ দৈত্য! নি- 
বীর্ধ্যাশ্চ মহামতে | ততঃ শ্রী রু- 
থিতা ভস্মাৎ ক্ষীরোদাদ্ধতপ- 
হজ | বিভাজমানা রাজেঙ্ছর 
দিশঃ সর্ব, স্বতেজলা 1 তত- 
স্তীর্থেদকৈঃ মাতা দিব্যৰস্ত্ৈ র- 
লঙ্কৃতা ॥ দিব্যগন্ধানূলেগৈস্ত 
স্ুমনোভিঃ জুপুজিতা । দেব- 
পক্ষ" সমাসাদ্য স্থিতাক্ষণ মরি- 
ন্দম | হরিবক্ষস্থলপ্প্রাপ? ভতঃ 
গ।কমল।লযা 1 তাত] ২নৃত- 

যটংগর্ন গৃহীত্ব। গযষো নিথেঃ )] 
ধনৃত্তরিঃ সমৃভ্তস্থো ততঃগ্রীত।ঃ 

[কু শপ | দৈত্যাঃশ্রিষ পরিত্য- 

ক্তা দুঃখিত স্তত্র তে পুনঃ আ- 
দাষামৃতঘট* শীঘ* তে চ জগ্যুহ- 
থেচ্ছষা ৷ ততঃ স্্রীবপ মকরো- 
দিক দেবহিতাষ বৈ॥৷ আত্মান* 
নৃপশাদুলি নার্যযা লক্ষণ সনযৃত্ণ। 
ততে৷ জগাম ভগবান ভ্রীবপেণ 
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আশার, গ্রত 1 ট্বাবশান্ব॥ দাসঃ1]. 
তা*দৃট্র নোটিস সান 'ক্ষীবঃ ত্রি-সু্ীসন্ত?া যথা । মন্তে 
য্ঃ। অনৃতপূর্ক্ঘট'ভূ ভূন টৈ 1 শেৌণ্ডোখ্কট ক্ষীব।ঃ1 ইত্যম- 
ঘ' সন্থাপা মতন 1 কামেন 1 রঃ দক্তোঠাবকারান্তোষ” |) 
পীভিত। হাদমসূর। স্তর ত৩ ক্ষ টুল ক্ষ:ত। ইতি কবিকল্প- 
ক্ষণাৎ। ঘোহযিত্ব। তু তানের ক্রমঃ। ক্ষত" হ্াচীতিখ্যাতণ | 

 মরানানীপতে ॥ অনৃতভ। টুক্ষবথুঃ। ল'ক্ষৌতি কফী ! 
জন মাদায দেবেভ্যঃ প্রনদৌ । ক্লতক* কামিনি চক্ষুবে মৃগা- 
হরিঃ। তত পীন্ব। তু ততে। দে- র কষা! ইতি মাঘে। ইতি দরগা 
বাদেববেবপ্রমাদতঃ |) বলব- ; দ্বাসঃ1 

ততো মহাবী্য্য। রে জগমহা ক্ষ পু পিশ্হঃ | ইত্যেকাক্ষর- 
স্ুরান্। ইতি নৃসি"হপুর্রাণে | কোষঃ॥ 

| 

৩৬ অধ্যাযঃ1। ক্ষুণঃ পু* অরিফবৃক্ষঃ | যথা? 
ক্ষীরোদতনব। স্ত্রী লঙ্গীঃ। ইতি | অরিঝে। বস্তিকন্মাো। বেবী 

হেমচন্দ্রঃ|। বঃ ফেনিলঃ ক্ষুণঃ | ইতি শব্দ: 
ক্সীরোদতনযাপতিঃ পু" বিষ | 1 টক্ত্রিকা |. 
ইতি কৰিকল্পলতা৷ ॥ ক্র তরি প্রহত* | চূরীকৃত 

ফ্টীরোদনন্দনঃ পু চন্দ্রঃ।ইতি রা জটাধরঃ | 
শব্দরত্রাবলী।। দুখ শ্রী ক্ষত | ইত্যমরঃ 
3 খাও দর্পে। ইতি কৰি ক্ষত স্ত্রী ক্ষবা। ইত্ামরঃ | 
»সঃ | খ অচিঙ্গীবজ 1 উড. ক্ষত" ক্লী নাশিকাভিঘাতজন্য- 

...51! ইতি দর্গাদামঃ 0 ূ সশব্দবাধুনিঃনরণ | হাটী 
714 বিনে । ইতি কবিকক্স | ইতি ভাষা] ততপর্যযাষঃ 1 

দ্রঃ! মন ইহফৃ্কারঃ |) ক্ষত ২ ক্ষবঃ ৩1 ইত্যমরঃ 1 

ইত ভউউবল্লঃ। মুখেন শ্লোক্সা" তা ৪ ডি! ৫. ্বধঃ ত্১ 

দে বদন নিতি কে |ক্ষীব- | ক্ষত ৭1 ইতি শবরন্্রাবলী 

ত্যন্ন* লোকঃ | ইতি দুর্ঘা ) হঞ্িঃ৮। ইতি জটাধরঃ॥% | 

(ন্ 
ৰ 

া 

হব সী, 
এ 
রা 
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তহ্্য শএক্নানণি যথা ূ 
তাখ্য* শকুন” ক্রমেণ মহাপ্রভা-। 

ব" প্রবভাবষামঃ ! নশ্যস্তি 
যন্মাচ্ছকুনাঃ সমস্ত। মৃগাধিনা, ৃ 
থাদ্িব বন্যসন্থাঃ 1 সর্থস্য স- [ জ 
ধবত্র চ সর্বকালণ ক্ষত” ন কার্ধয, 

ক্কচিদেৰ শর্ত“! যাতুঃ শ্তে তে- | 

ন নকিঞ্চিদেব করধ্যাৎ কৃত" | 
গোণহরঞ্চ গন্তঃ 0 নিষেধ মে! 

হন্গিণি দক্ষিণে চ ধনক্ষষণ দর 
ক্ষিথকর্ণ? দশে | তৎপৃষ্ঠভাগে: 

বারূতে হথ খবৃদ্ধি' কত বর বডি 
শুভ মাদদ্ধাতি 1 ভোগা বা. 
মঅবণন্য গুন কণে চ বামে ূ  
ফুথিত” জযাষ। অর্যার্থলাভাষ ৷ | 
চ বামনেতত্র জাত” আত আযান, | 
ক্রনস্ে। হক্টখৈব 1 ভ্রনালিষে, 

ধ” থমনম্য বিদ্” কল” আমু 

দ্ধ সত শু রোগ ॥ করৌভি, 
| 

রৌগক্গয মর্থলাভ" দীপ্তযাদি- 
নাশুঞ্চ কত" করোতি 1 ও প্রাণা | 

| 
| 

[ 

আাপুণ্নঃ পরতো! হপরা। 

সত্য” 1 আদ্যন্তযে। অঁত্বজ, ৰ 
তে এস? কৃত গ্রশণসন্তি ন। 

1 অথ ন্। | 

| শত, 

ভোজনাদেৌ | ভব কথক্চি 
দ্যাদ ভোজনাস্তে ভবেত্তদাগ্রে 
ন হি ভোজ্যলাভঃ ॥, আদৌ 
ক্ষ তেও, শকুনৈ স্ততঃ কি” 
জ।তানজাতান্ শকুনানিহস্তি 1 
মৃত" ক্ষণেনাত্র ন সপ্পষো- 
শ্মিন গ্রযোজনে যত্ুক্ূতে হপি 
জাত] হত কণা দ্বিনিহত্ত্য- 

বশ্যৎ কার্ধ্যা ভকেনাপি মনাগ- 
দীপ” 1 তল্মাদূপেক্ষ্য* ন বিচ 
নণেন ক্ষুত* যত শ্চাশু ফল” বি- 
ধন্তে 1 ইতি বসম্তরাজ 
শাকুনে ক্ষশপ্রকরণ* ভুতীষ- 
|] প্র 11 ভপিচ । ছিক্কায ল- 
ক্ষণ” বক্ষ্যে লভেঙ পর্থে ম- 
হাল” | আগ্গেষে শোক স- 
স্তাপো দক্ষিণে হানি মাগযাত 
| নৈর্ধত্যে শোক ১ পো 
মিক্টামঞ্জ্ৰ রা । অন্ন" প্রা- 

প্লোতি বাধত্ব্য উত্তরে কল- 
হে। ভবে 1 ঈশানে মরণ” 
প্লোড০ প্রেত ছিব ল।- 

ফল”! ইতি গারুডে জ্যোতি- 
চক্রে অধ্যায়ঃ 10 % 11 
অন্যচ্ট বর্ষরুত্যে | বিভতৎ ব্রহ্গণি 
কার্ধ্যসিদ্ধি রতুল। শক্রে হুতাশে 

২৬০ 

ভঘ* যাস্যা যগিভষপ্জ্রদিধি ক- 
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ডা 
ভির্লাভঃসমদ্রালযোবাষব্যাণ্ব 
রবস্ত্র গন্ধ মলিলপিব্যান্দ ন।চো। 
তরে এশান্য।" মরণ” গ্রুবৎ নিগ- 
দিত" দিগলক্ষণণখঞ্জনে ॥ জ্যে 
্টীরুতে ক্ষতেগ্যেব মূচুঃ কেচিচ্চ 
(কোবিদাঃ ইতি ]1% £কষুতিজী 
ব্বতি প্রযোগঃ কর্তব্যোযথা। ম 
দ্নগারিজাত ধৃত"! জীবেতি ক্ষ 
বতো জরধাৎ জীবেতন্তত্তুষ। মূ 
হইতি।ঞাক্ষ তোহ্পতন ভূত ূ 

সুজীবে তা হুলিধনিঃ। শত্রে। 
বিচ কর্তব্য মন্যথাব্রহ্মহ। ভবে 
1 ইতি চ তিথ্যাদিতত্ণ 01 
তগ্য শুভজনকত্ব" যখ1 ৷ দাক্ষে 
ণাত্যান্ত! আনে শযনে দানে ন; 
ভোজনে বস্সতগ্রহে বিবাদে, 

চ বিবাহে চ ক্ষত” সপ্তস্ত শোভ 
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শখ 
ক্ষধাতি জি 

৩ 

স্ত্রীরত্র' বিবিধান্ ভোগাঁন ব |] ইতামরঃ | ঘূধাজনকড্রব্যদা- 

স্্াণাভরণানি চ॥ ন চেন্তি ] ভ্রেত্রি।, 
নরঃ কিঞ্চিৎ ক্ষধযা কলুষী- ) ম্ুধিতঃ ত্রি ক্ৃধান্বিতঃ। ততপর্যযা- 
রুতঃ ! যথা ভুবিগত* তোষ"। যঃ। বৃভূক্ষিতঃ ২ জিঘতজুঃ ৩ 

রবিরশ্মিভিঃ শুধ্যভি ॥ শরীর 7) অশনাধিতঃ ৪ ইত্যমরঃ 0 
স্ স্তথ। ধাতঃ শুষ্যতে জা ঠরা | ক্ষধুনঃ পু* জনেচ্ছভেদঃ | ইত্ুং 
গিন।। নশৃণো তি ন চাঙ্গাতি। গারিকোষঃ | | 
চক্ষ্য। ন চপন্্যতি |] দহ্াতে ] চি সাদে।ই (তিকবিকল্পদ্রমঃ 
বেগতে মুঢঃ শুধ্যতে চ ক্ষুধা সৌত্রধাতু রষণ) ক্ষুপঃ | ইতি 

দত ১1 মুকন্ ব্ধিরত্ব্ জভা-] র্গারাসঃ 1 
্বত্ব্ প্জতা* | রৌদ” মর্ষ্যা- ক্ষপঃ পু" হস্বশাখাশিকিঃ | 

দহীনন্থ' ক্ষণ সর্ব" প্রবর্ততে। | ক্ষদৃক্ষঃ। ইত্যনরঃ1! 
ভগিনী" জননী" পুন্র* ভর্ষ্যা* (ক্ষুপালুঃ পু". পানীষালুঃ ॥ 
দুহিতর“তথ| || ভাতর* স্বজ- 0 ইতি রাজনর্ধণ্টঃ |. 
ন" বাপি ক্ষধাবিফে। ন বিন্দ- ) ক্ষপডোডছুষ্টিঃ পু" বিযনুষ্টি 

তি। ইতি বহিপুর্না ণে প্রেতো ; ক্শ ঃ1ইভির জনি নর্ঘণটঃ |! 

পাখ্যান নাষাধ্যাযঃ 1 ক্দ্ৰঃ পৃ” মন্থানদওঃ। ইতি হে. 

যাতুপল পু” বিল্বান্তরবৃক্ষঃ | চন্দ্রঃ 1 ফোডশর্ভিনাভর্থ- 

ইতি রাজনিরঘন: ্  তৈকাদশবন্ধঃ | যথা! গারো 

০ তুরঃ ত্রি ক্ষুধাপীভিতঃ 11 গতি পদৌ কত! মোচন লিঙ্গে- 
পা "তভাড়তেত। বাহু ভা। ধারখণ 

যথা। অর্থতুরাণ।* ন 8 ণ 

বন্ধুঃ কামাতুরাণা ন ভষণ মন] 919” বন্ধে বৈ ক্ষবপণ্- 

লজ্জা | চিস্তাতুরাণা” ন চুখ কহ ইত রহিনঙ্জরী 1 ক্ষো- 

ননি। ক্ষুধতুরাগা” ন বল" ভবিশিকে তি! 

মতেজঃ || ইতি গারুডে ১১৬ ক্ুভ ৯৬ সঞ্চলনে । ইতি 

অব্যাধঃ । কবিকক্পদ্রমঃ 1৯ অক্ষভৎ্চ। ও 

হ্ুধ(ভিজননং পুত রাজিব 1 ফোভতে নানুজীবিষু । ইত 

পাক পি 

খন 

শপে পস্পাপা শী পিপিপি পি ৭ 

-৮:-77টাািিটাাশাশা তি শশী ও শশী 4 পাটি? শিশির 

শা শশী তি 7 



| ২৭৮ | 
ক্র রম 

হলাযুধঃ। ইতি দুর্গার মং] ূ মরঃ1। কোকিলাঙ্গঃ | গোক্ষ- 

স্মুত যগ সঞ্চলনে। ইতিক | রঃ1 ইতি মেদিনী ॥ ভূতাষ্ক 

_ বিকল্সদ্রমঃ | যক্ষভ্যতিরিপু | শঃ। ইতি রাজ নির্ধণ টঃ1স্বার্থে 

নে রারি ক্ভাতি কে ক্ষরম্চ | 
ক্ষোভ | ইতি দুর্ঘাদাসঃ | ্ষরকর্্ন ভ্রী ক্ষৌর*। যথা? 

ঘ্ঢভিতঃ ত্র ভীতঃ। ইতিহলা- যো জন্ামাষে জরকর্থা যাত্র।* 

বুধ স্লতঃ। ইতি ক্ুভধা- | কর্ণদ্য বেধৎ বুরুতেচ দোহা
! 

দর্থদর্মনাৎ || নন" স রোগ” ধনপুন্রনাশৎ 

তম! নী অভঙী | ইত্যমরঃ 1 | তো পাপ্পোতি মুঢে। বধবন্ধন। নি? 

শণঃ | ইতি তট্রীকাসারসুন্দ | জাত” দিনপদুষঘতে বশিষ্ঠ ম্চা- 
রী ।। নীলিকা। ইতি মেদি-! কৌচ গর্গে। যবনে। দশ্ীভ"! 
নী)! লতাভেদঃ | ইতি শব্দ! জন্মখ্যমাস” কিল ভাগুরিশ্চ 

০২ ররর নি 
রত্রাবলী 1 ণ চুড বিবাহে ক্ষ কর্ণবেধে 7 

ফর শ বিলেখনে|/খননে। : দেবকার্ষ্ে গি তৃশ্রাদ্ধে রবে- 
ক বকলক্রমঃ | শ ক্ষরতি ূ রদশগরিযে ॥ ক্ষরিকম্ম ন ইতি 

ভুণি* নেকও 1 ফষরৈতা || 

রো লে।মহেরনও | ইত্তি, ইডি ভিথ্যাদিতত্ব 
দুনদানঃ॥ ক্ুরপন্্র পু শরঃ,ইতি রাজনি- 

রঃ পু" কোকিলাক্গঃ।ইত্য- ধর ॥ দুতূল্যপর্থৃক্তে তি! 
মরঃ] শকণ। ইতি তব ॥. ্ াপপ্রিকা জী গালয্যশাক 
ছেদনদ্রব্যণ 1 ভও নাগ তথ্য | ই।ত রাজনির্ষন্ট 

লোযচ্ছেদকা সণ) ক্ষত? |). প্রঃ এ ৬ 

রর দেদিনী ॥ ঘহাগিতীত ৃ 
॥ শরঃ। ইতি রাজনির্ঘটঃ | ঘংখতেদনাভ্রঞ্া। 

|) ্টাদিগাদকা। ক্ষরা ইতি-। দুরগ্রগণ ভ্ী ছুরপ্রাস্্ত। ইতি 
[য11 ইতিধরণিঃ॥ | কেচিৎ॥ 

| 

ভাঁষা। ইতিধ 

স্ুরকঃ র্ তলকনক্ষঃ। ই ইভ্য ্ ্ ী ্ নাগতঃ। যথা । 



3২৭৯ 
তা 

পুস্ত* লেগ্যাদিকর্ম্ম স্যাৎ না- ূ 
পিত শ্চণ্ডিলঃ কষ্রী । করম 
দিবা কীর্তি মূুকো হস্তাবশা-) 
য্যপি ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ | | 

রাজ মু ] 

রাজনির্ধন্টঃ |. | 
এ স্ত্রী গালক্ষ্যশাক* |; 

তিরাজনির্ধন্টঃ ॥ মৃ্পান্র- 
বিশেষ ।মূরী ইতিভ বা 

ফরিক।পন্রঃ গুণ শরঃ ॥ ইভি 
রাজনির্ঘন্টঃ | ৃ 

জ্রিণী তরী বরাহন্রাস্তা। ইতি, 
শব্দচন্দিকা ।নাপিভভা্ষ্যাচ।! 

৫ 

১ ৮ নিট, ২১ ক্ষবী পু” নাপিতঃ। ইত্যমরঃ ]. 
২2৯ এ এরর 
রী ত ছরক1॥ ইঃ | 

ক্ঃ 1 কনীতিচ পাঠ 1 
475 রি ণ ধ্যঃ ত্র লু ই।তহেমচক্দ্রঃ 1 |! 

] 

| 
র্ . জবির টির 

দঃ] উত ভরত 5 7 গাম 
+১)০৩ ২ ক | ভঃ) দখত$ 11 খলও। 

এ ৮ টির ১৫ দিকঃ পুত ছুত্রন্বঃ 1? ইডি 

পু" গোক্ষুরকঃ। ইতি | ত্র" 

স্্ত্ে 

শক রত্ব'বল্য।, থটাভাত ইস্তি 

পাঠঃ] 

ক্লতাতকঃ র্ শিতৃবাঃ ্  খৃ- 

ড।ইভিভাব।] ইতি জটাধরঃ)। 
ব্লী ভূদিঃ। ক্ষেত ইতি 

ভাষা) তঙ্পর্ধ7াধ! বগ্র”২ 

কেদার? ৩। ইত্যমরঃ || বলজৎ 
৪ নিষ্কুটঃ ৫ রাজিক। ৬ পাটী- 

রণ ইতি জটা ধর); গু তত 
সমৃহবাচকানি থা | কৈদার- 
কম কৈদদার্ধ্য ক্ষেব্রণ কৈদারি- 
ক"তথ।! বারটঞ্চেতি পর্যযাযঃ 
কেত্রবন্দে নিগদ্যতে 1 ইতি শ- 

| ঝরনা লীযাঞ্চতভেদাযথ।। 
ব্রীহৃভবেচিভ" ক্ষেত্র" ব্রৈহে- 
যত সশী'রত" । শানু 
বোচিভ* যু শালেষ মভিবী- 
যতে)। যব্যৎ যবো চিত” ক্ষেত্র 

যবক্য"যবকৌচিভ* 1 হফিকো- 
ভবন” ষত্তু বক্টক্যৎ তথ প্রধী- 
সত" 1 ভিলো্তবোচিভন্যন্ত 
তিল্য তৈল্লীন খিভ্যপি ! এব" 

নাষ্যন্ত সাধীণ” কৌদ্রব্য” কৌ, 
দ্রবীণব্, ॥ তথ। ভঙ্গযঞ্চ ভা- 
জান নম থে। মীন মিত্যপ। 

ভ্থ মে দগাযঞ্চ মে দা ন্ 

মৃথব্য মাথবানবৃ্ধ 1 মাহ 
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কোদব ভঙ্গোম! মুদ্গীণুপ্র- | 
ভবোচিত* | বীজাককতনুপ্তরুষট 
মুতনীতি সমান্বযে |! সীত্যৎ। 

রুটঞ্ হল্যঞচ তুভীযাক্কত মিত্য-. 
পি। বিগুণাক্কত মিত্যেব" ত্রি- 
বারকুষভূমিযু 1 শহ্বাকৃত" দ্বি-। 
হল্যঞ্চ দিদীত্য, দ্বিগুণারুত" | 
দ্বিতীযক্লত মপ্যত্র দ্বিবারর্ু্ট-; 
ভূমিযু।] দরাণাঢক খাধ্যাদে 
বাপাদৌ দৌণিক স্তথা। স্যা-। 
দাটকিক খারীকৌ। উত্তমর্ণা- 
দয ভ্তিযু ৷ আদিভ্যা” প্রান্থিকা- 
দিশ্চ পাকাদে। দোণিকোপি | 
চ॥ইতিচ শব্দর ্ লাবলী ॥ষ্1 
গরক্ষেত্রে গেচারণকথননিষে- 
ধো যথা | ন কৃর্্যাৎ সখ্য কৈ 
রাণি বিবাদ“ন চ পৈশুন"। পর-। 
ক্ষেত্রে গাণচরত্তী* নচাচক্ষীত ক- 
স্যচিৎ | ইতি কৃত্মপুরাণে উপ- নর 
রিভাগে ১৫ অধ্যাধঃ]1 %1| 
(গ চ) মনুঃ | আতুনে। ষাঁদি 
নেঃয।" গহে ক্ষেত্রে হখবাখলে।। 
ভন্ষযন্তী"ন কথযেছ পিবস্তঞ্চে । 
বব্সকণ॥। ইতি প্রাযশ্চিভিত- 
স্ব“ ।। তত্রস্থজল'গুণ|ঃ | কৈ. 
দার" মধুর" প্রোক্ত" বিপাকে 
গুরু দোষল*। ইতি রাজবল্লভঃ 

সাপ স্পপিস্প্পাসপাসপপ্পাস্পাা শা িিশীীটি নীতি 2 2 পলিশ দিলা 

ডেড 55320 505গনর 

| 

ৰ 
ৰ 

: 
| 

ূ 
| | 

ক্ষেত্র 

11 % 11 অথ সিদাক্ষেত্রাণি | 
তত্র বারাণসীক্ষেত্ত যথা ! 
আমন্ন” যুবযেঃ ক্ষেত্র মিদ* 

 বারাণসী তু য্।॥ কথিত* নাতি 
দূরে চ বর্ততে নরসত্তমৌ 11 
| ইতি।1% কা মবপক্ষেত্র' যথ। 
ন।চিরাৎ্কামদ* পুণ্য” ক্ষেত্র 
পীঠনিগদ্াতে। চির।তু কামদে। 
দেবো নচিরাদত্র জ্ঞানদঃ 11 
তঙক্ষেত্র মিতি লোকে যদ্গাদ্যতে 
পূর্বসুরিভিঃ। কামগ* মহাপী- 
ঠ" গুস্থাদ্গুহাতম* গর" ॥ ইতি 
চ কালিকাপুরাণে৫* অধ্যাযঃ 
11%11 গঙ্গাক্ষেত্র" যথা | স্বা- 

ন্বে। ভারাদ্গাব্যুতিমাত্রস্ত পরিতঃ 
ক্ষেত্র মুচ্যতে 1% || ন:রা ।ক্ে- 
ত্র“ষথা। প্রবাহ মবধি" কতা যা 
বদধত্তচতুষ্টষণ। ভদ্র নারাযণং- 
স্বানী গঙ্গাগহভ্তরে বরে | তত্র 
নারাষণক্ষেত্রে করক্ষেত্রে হবেঃ 
গদে। এভেববনে।যু যো দান গ্র- 

রা কামতঃ | স চ তীর্থ 
প্রতিগ্রাহী কৃম্তাপাক* প্রযাতি 
চট! ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রক্কৃতি- 
খণ্ডে ২৭ অধ্যায়ঃ || ভা 
রন্ষেত্র“যথা ৷ গজা মা" ভাস্কর 
ক্ষেত্রে মাতাপিত্রে। স্বৃতে গুরৌ | 
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নে 

আধানে মোমপানে চ বগনৎ 
সপ্ত স্মৃত"॥ ইতিন্মৃতি সমূচ্চয 
লিখিতবচন* | তাস্করক্ষেত্রৎ 
গ্রাগঃ | ইতি প্রাষটিভ্ততত্ 
| 1 গধাঙ্ষে ত্র" যথা পঞ্চ- | 

ক্রোশ* গযাক্ষেত্র' ক্রোশ মেকণ | 
গষাশিরঃ। ইতি বাধুপুরাণ” 0. 
জজ পুরুযোত্তমক্ষেত্রণ যথা | মু 

নয উচঃ । পুরুযোভমাখ্য* জুম- 
হও ক্ষেত্র" পরমপাবনণ। ইত্যা 

ভ্রবর্ধ ঞ্চাস্য বপুভৃতি" মহাক্স- 
নঃ। স্বঘ* বগুন্দান্ যত্রান্তে স্ব- 
নাপ্না খ্যাপিত" হি তত ইত্যুৎ- 

কলখ ও” ক 0 বিষ্ুক্ষেত্রাণি 
যথ]। শ্রীভগবানুবাঁচ | শৃণুষ্বব- 
হিতো। ব্রচ্মন্ গুহনামানি মে হধ- 
ন।। ক্ষেত্রাণি চৈব গুস্থানি তব 
বক্ষ্যানি ষত্ুতঃ 1 কোকামুখে | 

বরাহঞ্চ মন্দরে মধ্ডুদন”। অ 
নম্ত" কপিলদ্বীপে প্রভাসে রৰি 
নন্দন" || মাল্যোদষে তু বৈকু? 

মহেন্দে তু নৃগান্তকণ 1 খষতে 

ত মহাবিষ” দ্বারকাঘান্ত ভূপ-: 
ত* | পার্ডিসঙে তু দেবেশত ব- 
ব্কৃণ্ডে ৪ পতি" । বন্দীবনে | 
মহাষো4 * চিত্রু, টে নরাধ- | যা, কটু 91গ৩ 

স্তর 

পণ 1॥ নৈষিষে গীতবাসঞ্চ গবাণ 
নিষ্কুদণে হরি” ৷ শালগ্রামে ত- 
পোবাম" অচিস্ত"গন্ধমাদনে 7 

কৃজামূকে হযীকেশ* গঙ্গাদারে 
গাদাধর়* ৷ গ্রুডধ্জ* তোষক্ে। 

চ গোবিন্দ" নাগসাহষে ॥. বৃ- 
শ্বাবনে তু গোপাল* মথুরাযা* 

স্বযস্তুবৎ। কেদারে মাধব” বি- 
দ্যা বারাণস্যান্ত কেশব* | পু- 

স্বরে পুষ্করাকষন্ত দৃষদ্বত্য। জয- 
দি। জৈমিনিরুবাচ । এতঙক্ষে- ধজ*। তৃণবিন্দুবনে বীর মশো- 

ক" সিশ্কুমাগরে | কেশে বটে 
মহাবাহু মমৃত" তেজসে| বনে |. 
বিশাখস্ুর্য্যে বিশ্বেশ* নারসি* 
হ* বনে বনে ॥ লোহাকুলে 
রিপূহর" দেবশালে ত্রিবিক্রম”॥. 
পুরযোন্তন* দশপুরে কুজকে 
বামন" বিদুঃ 0 বিদ্যাধর" বিত- 
সাষ।” বারণে ধরণীধর” 1 দে- 
বদ।রুবনে গুস্কণ কাবেধ/ত না 
গরশাধিনণ | প্রযাগে যোগণূর্তি- 
ফু পযো বগা” লুন্দর' বিদঃ 
ক রতীর্থে কৌমার” লৌহি- 
তেয হযশীরয” || উজ্জধন্য* 
বিজ বিদ্যা লিঙ্গস্ফোটে 
টভুভুঁজিৎ ॥ হিস * তুঙ্গ ভত্া- 

২ প্রমুচাতে | 
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বিশ্ববপ* কৃরুক্ষেত্রে মণিকণ্ডে 
হলাযুধণ। লোকতীর মষোধ্যা- 
ঘ* কৃণ্ডিনে রুকনীপতি* 1 ভ 

তীরে বাস্ডুদেবঞ্চ চক্রতীর্থে সুদ 
শন”। আদ্য বিষ্পদে বিদ্যাৎ 
শুকরে শুকর" বিদুঃ || কশেশ, 
মানসেতীর্থে দওকেশ্যামলণ্ৰি 
দৃঃ। ত্রিকূটে নাগমোক্ষঞ্চ মেরুপ্ 
ষ্ঠেচভাস্করণা৷ বিরজ' প্ষ্প মত্যা 
যাণ্ব 
স্কর" বিপাশায।" মাহিম্মত্য।* হু 
ভাশন* | গীরান্ধৌ পদ্মনাভক্চ 

 ধবমলে তু মনাতন”। শিবনদ্য।” 
শিবকর" গষাযাঞ্চ ৯ 1 স 

ত্র পরমাত্মানণ্যঃ পশ্যতি মম 

চাতে। অফটষষ্টি স্তনা কী: 
তানি ময। তব | ক্ষেত্রাণিচৈব। 
গুহ্যানি কথিতানিবিশেষতঃ )ড্র 
উব্যানি যথা শক্ত্য। ক্ষেত্রাণোভা 
নৈমানবৈঃ ॥ বৈষ্বৈভ্ত বিশে 
যেণ তেষ।” মুক্তিপ্দদা ম্যহণ। ই- 
তি নারসিৎ তে ৬২ অধ্যাষঃ)্া। 
মেষাদি দ্বাদশরাশিঃ | যথ|। রা- 
শিনামানি চ ক্ষেত্র * ভ মৃদ্ম” গৃভ. 

নাম চ | মেষাদীনাঞ্চ, র্যা”, 
লোকাদেব বিচিন্তযেন্ [ক | গর 

| 
-পীস্পীী 

[ল" চামীকরে বিদুঃ । যশ- 

ৰ 

ূ 

1 
1 

বি 

বুধেদ্দর্ক সৌম্য শুক্রাবনীভূবা" 
জীবার্কি ভানৃজেজ্যানা* ক্ষেত্রা- 
নিজ্যরজদযঃ1।ইতি জ্যোতিস্ত- 
স্ব" 11% 11 অপিচ! মেষ মজার- 
কঙ্গেত্রণ বৃষ গুক্রন্য কীর্তিত*। 
মিথুনন্য ঘুধো ভ্েযঃ সোমঃ ক- 
রুটকস্য ত | স্র্যান্গেত্র* ভবে, 
নি“হঃ কন্যা ক্ষেত্র" বুধস্সয চ1 ধনু 
নুরগুরে। শৈচৈব শনে মকর কত্ত- 
ঘৌ ॥ মীনঃ আুরগুরো শ্চৈ- 
ধ গ্রহক্ষেত্র" গ্রকীর্ভিতৎ ৷ ইভি 
গ্ারুডে ৬০ অধ্যাযঃ 1 কক || 
শরীর”।। সিদ্বান্থান | কলত্রণ! 
ইতি মেদিনী 0 কু ছু 11 
অথ ক্ষেত্রব্যবহারে। লিখাতে! 

ভূজ কেটি কর্ণান! 
মনাতমে জ্ঞাতে হন্যতনষে। 

জ্জানাষ করণসুত্র" বু দঘণ € 
ইন্টাদ্বাে। ধও স্যাৎ তৎস্পর্দধি- 
না" দিশ্শীতরে। বাভঃ। ত্রাস চ 
ভূরসে বা সা কে'টিঃ কীর্তিতা ত- 
জ্ভৈহ 1 তণ্ক্কত্যো। ফোগপদ" 
কর্ণে। দঃ কর্ণবর্থষে। ধিবরাত। 
মল” কোটিঃ কোটিশ্রতি কত্যো- 
রস্তরাৎ্ পদ" 'বান্ছঃ |) উদ্দাহরণণ। 

কোটি চতুষ্টয" যত্র দোজ্্যণ ত- 

তণ্রে 

হাণাণ ক্ষেত্রাণিযুথ1! কুজ শুক্র: ত্রক! শর্তঃ 1 কোটি" দোঃ রুর্ণ 
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তঃ কোটি শ্রুতিভ্যাঞ্চ ভূজ* বদ! ৰ 
ন্যাপঃ |. ১: 

৩ 

কোটি ৪1 ভু 
ভা ৩ ভূজব- 

গন 1 কোরটিব.: 
গ্ি ১৩ 1 ৬ ৃ 

ভযে। ধোৌগাৎ ২৫। মূল" ৫1 

কর্ণে। ৬ ]॥ 

অথ কর্ণভূজাভ্য1*ফোট্যানযনণ। 

ন্যামও ২ 1 কর্ণঃ ৫! ছু 
৫ জঃও। অনযো 

[১ বর্গাম্তরণ ১৬ | ৰ 

৩ এতন্ুল"কোটিঃ3: ূ 
রী ৃ 

অথকোটিকর্ণাভ্যা* ভূজানযনণ! 
রি কোটিঃ৪1 কর্ণ? ্ 

মযাসঃ। ৫ অনযোর্গা 
৪ স্তরণ৯ | এত-. 

১ ছল” ভুজ+ ৩] 
ৰ 

প্রকারাস্তরেণ ভজজ্ঞানায ফর-: 
ণসুত্র* সার্ধাবুত্ত”। রাশ্যো রস্ত-। 
রবর্গেণ দ্বিগে ঘাতে যৃতে তযোঃ। 
বগযোগো ভবেদেব* তষে। ধো- 
ধান্তরাহতিঃ 1 বর্গান্তরৎ তধে- 

দেব” জ্েষ* সর্পত্র ধীমতা। 
কোটি ম্চতুষ্টয মিতি পুর্বক্তো- 
দ্বাহরণে। 

ন্যাসঃ ২ কোটি ৪1 ভু- 
৪ জঃ ৩ | অন- 

যো ধাতে১২। 
৩ . দ্বিষ্কে ২৪1 অ- 

স্তরৰর্গেণ ১। ষুতে বর্থযে গঃ২৫1 
অসামূল" কর্ণঃ ৫ 11 

। অথকর্ণভূজা ভ্যা*কো ট্যানঘন"। 
ন্যাম ২ কর্ণঃ৫1ভুজঃ 

৩1 অনষে। 

১২ ধোৌগঃ৮ পু, 
৩. ন বেতযে। র- 

স্তরেগ। ২1 হতো ব। ১৬1 বর্ণ- 
স্তর মদ্য মূল” কেটি ৪1 

অখ ভূজজ্ঞান* 1 
ন্যসঃ ২ কোটি৪1ক 

৪. 88৫1 এবং 
১ জাতে। ভূ 

জঃ৩ || 

উদাহরণ ॥ সাজ্যিত্রযমিতো 
বান্ন ত্র কোটিশ্চ তাদৃশী। তত্র 

কর্ণপ্রমাণ" কি“ গণক বহি থে 
দ্রুত) 
ন্যাসঃ | ভুজঃ ১৩ কে।- 

১৩ ১২ 48 
7৪81১ টিঃ ১৩ অ- 

রঃ মঠ 
8 নষে। বগষে! 

ধোথঃ ১৬৯ | অস্য মূলাভাবাৎ 
স 



ইিই৮৪ 
ক্ষেত্র সে 

করণীগতএবাষণ * কর্ণ? 1] | তে তাবকরধীগতৌ 1. 7 

অস্যাসমঘূলজ্ঞানার্থ মুপাযঃ 1) ন্যাসঃ ২ ইক্টোভুজঃ 

বর্গেন মহতেষ্টেন হতাচ্ছেদ” ; এ ১২) ই“ 

শখে! বরধাৎথ | পদ* গুণপদক্ষণ ্ অনেম দ্বি- 
্ ১ গুণেন ৪ 

চ্ছিন্তক্ত"নিকট* ভবে ॥ 
ইয* কর্ণকরণী ১৬৯ অস্যাঃ; জঃ৪৮ নল নার 

রী ; কোনষা ৩] ভক্তে। লঙ্কা কোটিঃ 

১৬] ই মি্টগুণা ৩২! ভুজে! 

১২! মাজাতঃ কর্ণ: ২০ ॥ 

| ব্রকেণেক্টেন বা! 

কোটিঃ » 

ছেদ'শঘাতঃ ১৩৫২! অযৃতন্ঃ ; 

১৩৫২০০০* | অদ্যাসন্সমূল" 

৩৬৭৭ | ইদ* গুণমূল" ১০০1 

গুণিতচ্ছেদেন ৮০৯ 1 ভক্ত, 
টি ৰ ন্যাম / 

লব্ধ মানম্নপদণ ৪ 1 ভাগ)।ঃ ১৫ কর্ণঃ১৩0 

8৭৭ অযণকর্ণঃ ) এব” সর্ধতর | রর 
7৮০০. 

তামুজাত্যে করণদূত্" বৃত্বদ্ধ”। | ৯২, ; 

ইঞ্টে। ভূজে। হস্ম দ্িগুণে | ০৮৮৮ টঃ 
উনিস্মাদিষন্য কলঁত্যেকবিযুক্ত- ৬ ৪ 1 

৫ কণঃ ১৩1 

যাপ্ত* | কোটিঃ পৃথক্ সে্উ- . ২ ইহটাদি] 

গুণ! ভূ:জান। কর্ণে। ভবে * ১২, 

ল্রযসূ নিদন্ত জাত্য* ॥ ইফৌ! ভূ অথ দ্বিতীষপ্রকারেণ । 

জন্তৎকতি রিষ্টভজ্তা ছবিঃ স্থাপি 4৪ ইঞ্টোভূজঃ 

তেফটোনযৃভার্ধিতা বা । তে ১২1 অস্যরু 

কোটি কর্ণাবিতি কোটিতো। বা। তিঃ ১9৪1 ই 

বাচ্শ্রুতী বা খকরণীগতে স্তঃ)1 1 ৩৫ ৩প ফেন২ভ- 

উদ্দাহরণ" ] ভজে ঘাদশ- | | শা 

কে যৌযৌ ফোটি কর্ণাবনেক: | ও উম ্  

খা । প্রকারাভ্যা" বদ ক্ষিপ্র"!। ১২ তাও বর্ধিতে। 



২৮৫ 

জাতো কোটিকণেঁ ৩৫1৩৭17 
.. চত্ুটষেন বা 

র ২ র্ 

আট স২.৩. 

এ এ কোটিঃ ১৩ 
৮ কর্ণ ২০. 7 

১২. 
যটকেন বা! 

৯:১২ ১৫. কোটিঃ ৯ | 
৪০ কর্ণঃ ১৫1 

১২. 
অথেট কর্ণ নারির 
করণ” বৃত্ত” ॥ 
ইঞ্টেন নিসা দি গুণাচট কর্ণাদি- 
উদাতকযুজ। দা, প্তঃ1 কো 
টি ভবেছ সা গৃথপিক্টনি নী তত 
কর্ণযে। রন্তর মত্র বাহঃ 11 উদাহ: 
রণ” । পঞ্চান্শীতিমিভে কর্ণে যে? 
যাবকরণীগতো। 1 স্যাতা” কো- 
টি ভূজে। তো তৌবদ কোবিদ 

২ কর্ণ? ৮৫1 আ- 

৬৮ 1 ই . টু 1দিকেনেে টন 
টিটি ৪ 

৫১ হ্তঃ ৩০০1 হত 
বরা যার রাত ২ 1 কতা ৪1 টদবষা ৫! ভক্ত 

তহ টু 2 ১ ৭ ১ | 

তা কে: ডি 2 হু 

২৮৫ ্ দিগুণ£ঃচ৭ ৫ 

শশী শীট ৮ শী পিল াাীশাপীশাীপাশা 

সপ্পপপি পাপা পতি তা 

০ ১১৮ সাক্ষী ি-শস ৮৮১ 

১২ 

ক্ষেত্র 
মিষ্টগুণা ১৩৬ | কর্ণে ৮৫ ॥ 

 শিতা জাতো ভুজঃ ৫১। 
চতুদ্ধেণেক্টেন বা. 

কোটিঃ ৪০ 
ভজঃ ৭৫1 
৮ 

8০. 

৭৫ 

পুনঃ প্রকারাস্তরেণ তত্করণ- 

সুএণ্বৃ্ভ” &. 

ইঞ্টবর্গেণ সৈকেন বিদ্ষঃ কর্ণো- 
থ বা হতঃ 7 কলোনঃ শরবথঃ 

কোটিঃ কল ম্ষিগুণ ভূজঃ . 
পূর্বে দাহরণে। 

কর্ণ৮তচ 
ন ,। ১৯ অএর দি- 

০, 0কন্দে, 

এপ ট ফ্টেনজাতে 

কিল কৌিভুজৌ। ৫১। ৬ 
চতুদ্ধেণ বা 

৮1] 

কো টঃ ৭৫ ৮. 

ভজ০৪০। অত্র 

দে।ঃকোটে। 
২ নামভেদ এব 

[১৩ 

9৭৫ 

কেবল” নখ 

অথেক্টাভ্য* ভূজকোটিকর্ণান- 
যন করনত বর বৃত্তত | 



২৮৩ 
ক্ষেত্র 

ইক্টষে। রাহতি দিত্বী কোটি | 
গাঁস্তর“ভূজঃ। ক্লুতিযোগ ত্তষো 

রেব* কর্ণশ্চাকরহীগতঃ 1. উদ 
হরণ। যৈ ধৈস্ত্যসূ* ভবেজ।- 
ত্য* কোটিদোঃ শ্রবখৈ সখে 1. 
ত্রীনপ্যবিদ্রিতানেতান ক্ষিপ্র" - | 
হিবিচক্ষণ ৃ 

আত্রেক্টে ২1 ১] 
এ ২ আভ্যা* কো. ূ 

চু টিভূজকর্ণাঃ 
৪1৩1 ৫11 

ম্যাস রি 

৯৮. 

আথবেষ্ে ২1৩1 আভ্যা* কো- 

€উ ভূজ কর্ণঃ ১২1৫1 ১৩] কঃ 
দি স্ব ১ তু 

্া 
ূ 

অথব। ২1৪1 আভা” কোে। [টি 1 
৷ স্তস্তস্য 

। লা 1 শোধ্য" তদর্প্রমিতৈঃ- 
 করৈঃ সা বিল গ্রতো ব্যালক- 
| লাপিযোগঃ || উদ্ধাহরণ* 1 অং 

ক্ষেত্র 
এবমন্যব্রানেকধা | 
কর্ণ কোরটিযুতে৷ ভূজে চ জ্ঞাতে 

 পৃথক্করণসুত্র" বৃত্ত“) বশাগ্র- 
মূলাস্তরভুমিবর্গে ব'শোদ্ৃত 

স্তেন পৃথক্যুতোনৌ। বশৌ ত 
| দর্ধে ভবতঃ ক্রমেণ বশস্য খক্ডে 

আতিকোর্টিৰপে ॥ উদাহরণ" | 
যদি সমভূবি বেণু দিত্রিপাণিপ্র- 
'মাণে গণক পবন বেগাদেকদে- 
শে স ভগ্ঃঃ1 ভুবি নৃপমিতহস্তে- 
বঙ্গলগ্ন* তদগ্র কথয কতিষু মু- 
লদেষ তগ্নঃ করেখু ॥ 

রি বশর রা স্ভ- 

ূ রভূমিঃ ১৬ । 

ন্যাসঃ 1২. বণ্শঃ ৩২1 কৌ- 
১২] ১২ টিকর্ণষূতিঃ ৩২ 

১৬ (ভুজ০১২  জা- 

তে উ্দা [ধঃ খণ্ডে 
২০1 ১২] 

বাহুকর্ণধোগে দূষ্টে কোট্যাঙ্চ 
স্ঞাতায পৃথক্করসুত" বৃত্ত" । 

বর্গোহহিবিলা ন্তরেণ 
ফল, ব্যালবিলাস্তরা- 

সে স্তন্ঠতলে বিল" তদৃগার 



হিস 
মত 

িডাশিখতী স্থিতঃ স্তস্তে হস্ত-' 
নবোচ্ছিতে ব্রিগুণিতে স্তস্তপ্র |] 
'মাণাস্তরে ৷ দৃষ্রাহি* বিল মাত্র 
জত্ত মপতৎ তির্য্যক সতস্যোগ- 
রি ক্ষিপ্র* হি তথে] বিলাগ ক. ূ 
তিমিতৌাম্যেন গত্যে ধুতি] 

যাস ২৪ 

৯ ২৭ 
১২ ৰ 

স্তস্তঃ ৯1 অহি বিলাস্তরণ ২৭) ই 
জাতা বিলযুত্যে। মধ্যহত্ত1£১হ 0 
কোটকর্ণাস্তরে ভুজে চ দৃষ্টে । 

পৃথক্করণসূত্র* বৃত্ত” ) ভূঁজ- ূ 
ছর্সিতাৎ _কোটিকর্ণস্রাণ্ড রি 
দ্বিধা কোটি কর্ণান্তরেণোন | 

| 

1৪ 
। 
ৃ 
ূ 

যুক্ত* | তদর্ধে ক্রমাৎ কোটি 

কনে ভবেতা দিদ* ধীমতা বে- 
দ্য সর্থত্র যোজ্য"।। সখেপদতত্ম : 
জ্দনস্কানমধ্যৎ ভুজঃ কোটি ক 
প]ভ্তর“পদ্ম দৃশ্য! নলঃ কোটি 

রেতন্মিত" -জ্যান্ঘদস্তে। বদৈৰ, 

সমানীষয পানীযমান” | উদ 

হুরণ*। চক্রকৌঞ্চাক্ লিতসলি- 
লে ক্কাপি দৃষ্ট" তভাথে তোষ। র 
দরদ" কমলকলিক'গ্র" বিত্স্ত | 

গুমাণ' | মন্দ" মন্দ” চলিত নি 

| 
। 

| 

| 

৬. 

র র 
| 

লেনাহ্ত” হস্তযদ্মে তন্মিম্মগ* 
গণক কথ ক্ষিপ্র মন্তঃপ্রমাণণ 1 

কোটিকর্ণান্তর* 
১৭. ইভুজঃ ২ লব 

জলগা সী্য্যৎ 

১৫ ইয* কোটিঃ 

১৫ ইব মেব কোটিঃ কলিক 

মানযুত। জাতঃ কর্ণ ১৭1 
৪ 

কোট্যেকদেশেন যুতে কর্ণে ভ ভূ 
জে চদ্ষ্টে কেটি কর্ণ ভ্ঞানা- 
য করণসত্র” বৃত্ত" | দবিনিস্রতা- 
লোচ্ছিতি ম্যুত, য সরোস্ত- 

রব" তেন বিতাজিতাযাঃ | তাঁ- 

লোচ্ছিতে স্তাল সরোস্তরস্ 
উদ্তীষমানৎ খজু লভ্যতে তত 1] 
উদাহরণ” | ক্ষাদ্বত্তশতে /চ্ছ- 

ষাচ্ছতযূগে বাপী, কপিঃ কোপ্য- 

গীদুভীর্ব্যাথ পরো দ্রুত" আভি- 

পথেনোড্ীষ কিঞ্িদিজমৎ, | 
জাতৈব" সমতা! তষে। ধদি গতা- 

বুউীযঘান” কিষদিঘ্বন্ চে সু- 
পরিশ্রমে হস্তি গণিতে ক্ষিপ্রৎ 
তদ্চক্ক মে ॥| 



*ন২৮৮ 
ক্ষেত্র 

“ক্মাত] বৃক্ষবা- 

ন্যাসঃ ৯২২৫৭ প্যন্তরৎ 
৯৫০ ] ৯৯ রা 

বাব 09. বুনে হি 

যঃ ১০৮ 1 লব্ধ সুরা নৎ ৫০] 
কোটি 
০০ || 

০০০ ভুজকোট্যো ধোগে কর্ণে চ 
জ্ঞাতে উজ বৃর্তৎ৮ক, 

্স্য বরগাদি গুণ দ্বিশোধ্যে। দে1ঃ 
কোটিযোগঃ সগুণোস্য মূল” 
যোগো দ্িধা মুলবিহীনযৃক্তঃ 
স্যাত।” তদর্দে ভুজ কোটিমা, 
মে | উদ্দাভরণ” ! দশ সপ্তাধি- 

কঃ কর্ণ ভ্্যধিক। বিম্মতিঃ সখে 11 
ভ্জকোটিযুতি এরর তত্র তেমে 
পৃথগ্দ 

ন্যাসঃ 0 কর্ণ ১৭. 
১৫1 ২৩৭ দোঃ কো. 

২৩--_-7-১ টিযোগঃ 
৮ 

সি! জাতে তৃক্তকো [ট] ৮1১৫. 

১৫০1 কর্ণ ২৫০ ) ভুজঃ 

্ 

| 

) 

উদ্দাহরণ* | দেও কোটো! র.. 
ভীত কর্ণ যত্র ভ্রযোদ- 
শ। ভূজকোটা পৃথক্ তত্র বদা- 

৮৬ দ1ণকো ওম 11 ! 

দশকরোচ্ছ 

কর্ণ ১৩ 
তজকো- 
ট্যন্তর" ৭! 
লব্ধ ভুজ- 

উ কোটী ? 
১৬২ 1] 

ন্যাসঃ 

১২, 

লব্বাববাধাজ্ঞ।নায করগয় 

বৃত্ত” 1 অন্যোন্যদূলা গ্রগন্তত্র 
যোগাদ্বেণে। বঁধে যো? গহাতে চ 
লন্বঃ । ব'শৌ স্বযোগেন জতাৰ- 
শীউতভূম্ৌ চ লঙ্বোভযত: কু- 
খণ্ডে ॥ উদাহরণ 1 পঞ্চদশ 

হাযবেণে রজ্ঞাত মধা- 

 জুমিকঘোঃ। ইতরেতর হ খ্র- 
 খরস্ুত্রযুতে লন্বমান মাচ 

ন্যাস 

ব'শৌ ১৫ 
1১০ । 

৮)” 

টিনার লা ৬1 বশাজ- 

রং « অত্র মা ভু 

1 রে ১০] ১ 



প২৮, 
ডে শর 

১. 8 

১২ ৃ নু ্ঃ ১1 0১8 টা ] ২১ 1 ] 

রি পা মা রি 

0০) সা ? কো) স্তদানূ 

ধঙ্ডেন ক কত ব্ররাশিকেন ম 
বত্ রাত | 

অথ আঅনত্রলক্ক 

2৬২1৮ 

ও 

এ ডত্র”। 
ধৃন্টোদ্দিষ্ট মুজভুজ" ক্ষেত্র য- | 
রে কবান্তভঃ স্ব। ॥ তদিভর । 

নি রে এ জে” | 
তদক্ষেত্র” 0 উন্নাহরণণ | চু | 
রসে ত্র রঃ ক ভুঙ্গ।আ্যাসে 
ভরিষবাঃ | উদ্দক্ট। যত্র ধু- 

এলি ফেন তদক্ষেত্র" বিনিদিশেছ্ | 

০ পাশাশীশাশাশাস্পাশা শি টা পেত 
রি পপ এপ পাশা পাশা শশী তি শী শা 

নীযা )। 

অবধদিতানায করণদু তর নার্ষট 

ছুযুৎ। তিভুজে ভুজষে। ধে 

| 

এতে অন্গপনন জের । ৃ 
এ চি 

৮7 | 

৭ 

| 
(২ 1 

৩ সি | 
চর : 

35525022585 ] 

৬ | 

ভূজপ্রদাণা খজুশলাক।ঃ ভূঙজ- র 
2 

স্কানেষু বিন্যস্য নুপগন্তি দশ | 

র 
ূ 
ৰ 

স্তদন্তরগুণো ভবা হতো 
 ন্ধয।। দ্বিঃস্থ। ভূ কঝনযৃভ। দলি- 

তাবাধে তষে ৪ স্যাতা” || স্বাবা- 
ধা ভূজক্ুত্যে। রস্ছঃদল প্রন, 
যতে লহ্বঃ | লন্বগুগ* ভূর" 
মা ব্রিভজে ফল” চি” 

উদ্দাহরণণ! কেত্রে মহী মনে, 
তা ব্রিভূজে ভজো তষত্র ত্রফো- 
দশ তিবিপ্রহিতে ট বস্য ৷ তত্রা- 

বলহ্বক মথখো কথষাবব'ধে 
ক্ষিপ্রণ তথা চ সমকোগ্চমিতিৎ 
বলাখ্যা” 

আবাধে ৫1৯ 

শ্বেএকলফ ৮৪ 

ধাণাবাধো হরণ" । দশ সপ্ত 
৮64 মৌ ভূ 
1ম) £ 

রী দো ত্রিভ চির খর না 

সহী | ভবধে বদ জবুকৃৎ 

তথা গণিত" গাণিতিক 
রি 

এর মে।। 

সস টা ভদো 

ন্যামঃ | পর 
ূ টি, টি | টু । 

15 টি 
৬, ৯ ভহিঃন। 

৭১ রণ 

জঞ্জ ভঙগষে 

পি 

৭৯ | লহশ্চ ১২1. 



4২৯৩ 
ক্ষেত 

ভা কখানম্যা্। অস্মাদের চু 
রিপন তি। বস মৃথগতা বা 
টি ২1 দি খৈপরীত্যেনেত্যর্থঃ ৷ তথা! 
জাতে আবাধে ৬1 5৫1 অত, 
উভধব্তরাপি শ জাতে] লঘঃ ৮ 1 

ফল” ৩৬ || রি 
চতুভজ ব্রিভুজযো টাও 

স্প্টফলানযনে করণয়ত্র' বৃত্ত” , 
1 সর্ধদে] ধৃংতদল" সা | 
বাহাভ বির হতঞ্চ ভদ্বধাৎ, 

শাস্ছ! 1 
বে 

হি 

রর ৯: 

২৩৫ তে পিঠ 7 স্্ “2 টি 
এ স্প্ী 

৬ 
৪৮ পদ লাজ ॥ 5৮ লা ০৩ মি নি 

৬দাাহরপা । ডু।; 
7 

হাব অনবরত বোন ভি 
বাডরসম্সিতোচ । লঙ্কোপি বস 

রাবলণ্ডকএব তত্র নেত্র কল । 

কথয তৎ কথিত" যদাদৈ7৫॥ | 
ঈ রা ১৪ 

বা 

টির র চির রনেক ] ্ ৩. | 

১৪ 1১২ লদঃ১২] 
ভক্তবঙ করণেন জাতি গে 

চা 

ফন” করণা১৯৮০০ | অসা,; % 
সদ. এ | 

দ" কিপ্িমু/ন মেকচত্বারি্পন্ছ 
৩” ১8১1 হদ মজনেত্রে নব. 

হুব"ফল" কিন্ত লয়েন নিত” ক ৃ 
শতখক্যখণ্ড মতি ব্ক্ষ্যন? দক রা 

শে এ টি মে বে রতি চে গা সে জে চর 

অনেনাপিপ্রকারেণ ত্রিবাহকে 
তদেব বাস্তব ফল ৮৪ অত্র 
চত্ভ জস্য স্পট দিত ৩০ 

অথ টা ক সুত্র“ 
সাদাবৃত্ু | চতুভূজপ্যানিষতে 
তি কো কথ ভে ২ন্সিমষ- 
ত"ফন্স* সৎ | প্রমাহিতো ত 
ঢনণে। খ রি 1 ্কল্পিতো তা- 
চে 

ব্রন সাঃ তেস্বহ বাতয়প- 
নট কর্মী বক] ছে ফল 



১২৯১ 
স্তরে 

সমভভরজাযতযোঃ ফলান- | কক্রণেন 
সের 

অভান্যা্গভিঃ ৪৫ 
যনে করণসুত্র" সার্ঘশ্পোকদ | কলঞ্চ ৬০০ || 
য*? ইফ্টা আতি স্তলাচভু 
ভূজন্য কল্যা চত তদ্বর্গবিবজির্ত। 

যা) চতর্ুণা বাহুককতি সদ 
মূল” দ্বিতীষশ্রবণপ্রমাণণ 1 
এ ভিহতি দিভক্তা ফ. 
৮” স্কট* তুলাচতুভূর জে স্যাঞ। 
সম শ্রুতৌ তী তুল্যচতূর্ভূজে চ ত. 

খাষতে তদ্ভুজকে। টিঘাতঃ॥ চত 
ভূর্জে খন্যত্র সমানলম্বে লেন | 
নিস" ক্মুখৈক্যখ | 
অত্রোদ্দেশকঃ কেতরস্যপঞ্চন্কতি | 
তুলা চতৃতূজস্য কণৌ' ততশ্চ: 
গনিত” গণক প্রচক্ষ। ত ুল্যশ্তে-! 
শচখলু তস্য তথাযতস্য যদ্বিতু-। ূ 
তীরমিতা্টমিতঞ্চ দৈর্ধ্যৎ 01 

গথযোদাহরণে | ৃ 

ন্যাম ০, | 
ই 1 ১6 

রি ১ 
পপ পা জিন 

২ শেশিস্পপািস্পিশ্পিাসি শী 

হি 1/ /হ র্ 

ভুজঃ ২৫1২৫1২৫1২৫ 

অঞ্র ত্রিশন্সিত। মেক) ২০ ্ 

অথবা । 
88 , 

ন্যাসঃ / 1 ২৫ ত্র রর তা মেকা"১3 

| কন্স্যোক্ত 
বত্ করণেন 

২৫. ২/:৫ জাতা অন্য 

তি ৪৮ ॥ ফলঞ্জ ৩৩৬ ॥ 

দিভীযোদহরণে), 

২৫ ৃ 

তত্ক্লুত্য। ধে'গপদৎ টিন ইতি 

জাত। করণীগত। প্রতি রুভযন্তর 
তু্যেব ১২৫০) গণিভঞ্চ ৬২৫॥ 

অথাযতশ্্য। 
৮ 

ন্যাস2 1. | 

৬ 1৬ 

এ 
। বিশ্ত সতিঃ ৬) দৈর্ঘ্য” ৮ অগ্য 

গঁণভ* ৪৮] 

প্রতি প্রকন্যান্যা জ্ঞাত ঘখো- | উদাহরণ 1-ক্ষেত্রম্য যসর 



৭২৯২ 
ক্ষেত্র 

বদন* মদনারিতুল্যৎ বিশ্বপ্ত-! 

র। দ্বিগুণিতেন খন তুঁল্যা | 
৪৫: প্রমিতৌ চ | 

ত্পর্বয ও গণিত" বদ ] 

রা কি" স্যাও। ূ 
এ ১১৬ | 

ন্যাপও ২০ 
১৩) টি ১২ রি ১ 

৬২২১৬ 7 
বদন” ১১1 বিশ্বস্তরা ২২1 বাহ ৫. 

১৩। ২০| লম্বঃ ১২ ! | 
তত্র সর্থদো ধুঁতিদল মিত্যাদিনা 

স্কুলফল" ২৫০। বাস্তবস্তলম্মেন। 
নিক্র"কৃমুখৈক্যখণ্ড মিতি জাত" 
রা ১৯৮ | ক্ষেত্রস্য খগুত্রষণ। 

| কলানি পথগানীষ এক্য*। 
গজ কলোপপন্তি দর্শনীয। | 
খগত্রযদর্শন*। 

্ 
কর 
১২ ্  রী রঃ 

৫. টি র 

১$ন। | 

ভুল, ৰ 

ক্ষ 

প্রথমস্য ভূজকোটিকর্ণ৫ € ? 
১২1১৩। দ্বিতীষস্যাযতস্য বিস্তু- 

। তিঃ ৬1 দৈর্ধ্যৎ ১৯ । তৃতীষস্য 
ভূজ কোটি কর্ণাঃ ১৩): ১২1২০] 
অত্র ব্রিভুজযো ও ক্ষেত্রষে ভূঁ- 
জকোটি ঘাতার্ঘ* ফল” আযতে 
চতুরসে ক্ষেত্রে তদ্ভজ কোটিঘা- 

£ ফল” যথা। প্রথমক্ষেত্রে কজ* 
৩০ দ্বিতীষে ৭২। তৃতী'ষে টা 

এষা মৈক্যৎ সর্বক্ষেত্রফ লণ ১৯৮ 

অথান্যদূরী হরণ” | ডি 

দেকমহিতা বদন" যদীযণ ভুঃ 
গঞ্চসপ্ততিনিতা প্রমিতোক 

যষ্ট্যা। সব্যো ভুজে দ্বিগুএবি* 
শতিসম্মিতো হন্য স্তম্মিন্ 

অবণ লম্বমিতী প্রচক্ষ 
৫১ 

৮৩ না | 

25822, তু ৪1০ 25৫ 

২.৩১। 1৫1 ১8৪ : । ভু জী । 
€ €৫ ৬৮,৪০1 

অত্র ফলাবলম্বশুতীন।* স্পপ্রৎ 
বৃত্তার্ঘাণ। 

জ্ঞাতে হবলম্বে বণ? আত 
তু লঘ্ঃ ফল" স্যামিযতন্ত তত্র । 
কর্ণস্যাশিষতত্বাৎ লো! ইপ্য- 





দি ন8 
ক্ষেত্রে 

জত্রৎ সার্দবৃন্ত" ) কর্ণাশ্রিত" স্ব- 
৯ য্বা প্রকল্গ্য তচ্ছ্ষে 
নিতে টীচবাতু। সাধ্যো। হবলম্বে। 
হথ্ তৃথান্যকর্ণঃ সোর্বযঃ কথছ্ছি- ৰ 

চ্ছবণোন দীর্ঘঃ | তদন্যলক্বা- 
ম লঘু ভখেদ ভ্ঞাত্বেউ কর্ণ: সু 

ধিয। গ্রবল্্যঃ। চতুভূজ” হি এ- 
কাস্তরকো ণাবাক্রদ্য 
মান” ভ্রিভুজত্ব* যাতি তত্রৈক- 
কোণে জগলঘুভূজফে। রৈক্য" 
তৃমি রিতরৌ ভূজৌ প্রকল্প সাধ 
তস ঢ লন্বাদূমঃ সক্কোচ্যমানঃ 
ব রঃ কথকেদগি নস্যাৎ তদি- 

ভছৌ ভূজে। ভুমে রধিকৌ ন. 
নী নিত রিরযাকাত 

স্যাতা] বৃ বুভিষবা। ” এত শু 

তত হত ) বা. সত শ্তাবতত।1 

। 5 হত টা সঃ ৬৩ র্জ দখলে নখনা যব বি 

সনু ক নু 1; প্রাসে তু তব 

ণে।ভযত নু স্কুভে যে তষোঃ কফ. 

লৈক্য" ফল দত্র নূন” অনন্ত: 
রোন্তক্ষেত্রান্ত আযস্যে!ঃ ফলে | 
৯২৪ 1 ২৩১০1 অনষে। রৈক্যৎ। 

৩১৩৪! তম্য কলণ 1? 

সমানলম্বস্যাবধাদিজ্ঞানায ক-. 

রণস্তত্র* বৃত্তদ্ববণ | সমানল- 
স্বস্য চতুভুজস্য মুখো নন জপ ূ  
পরিকল্াা ভূমি" ৷ ভূজৌ তূঁজে।। 

সক্ষোচ্য। 

পা পীসপ্স্পী 7 

পেশী পিসপাশী তি 

1 

| 

ক্ষেত্র 

ভ্রাসবদেব সাধ্যে তস্যাবধেল- 
স্বমিতি স্ততশ্চ 1] ভাবাধতমান। 
চতুরপূডূমি শুমেম্বব টৈক্যপদ্ 
প্রতিঃ স্যাৎ্। সমান শন্বে লঘু 
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শতিষ্বে বিহত তথ শৈলৈঃ « 
স্কলোথ বা শ্যাদ্যবহারযোগ্যঃ 

(1 উদাহরণ । বিক্কপ্মান* কি- 
লি সণ ফত্র তত্র প্রমাণ* গ- 
রিধেঃ প্রচক্ক। ঘ্বাবি'শতি ধু গ- 
রিধিপ্রমাণ* তদ্বযাস-সখখ্যাঞ্চ স- 
খে চিত 1! 

ন্যাসঃ 

ব্যামমান* ৭ | লন্ধ* পরিধি- 

২১ 
নান ১২৩৯ 

১২৫০ 
গলে! বাপরিধি ল্ধঃ ২২ 

অথব। পরিধিতে। ব্যাসানযনাধ 

গুণহরবিপর্ধযঘেণ ব্যাসমান, 
দুক্ম" 7 সুলণবা ৭1 



৭৩৩9 

ক্ষেত্র 
বৃন্তগোলযে|ঃ ফলানযনে কর- 
ণদৃত্ বৃত্ত"! বৃত্তক্ষেত্রে পরিধি- 
গুধিতব্যাসপাদঃ ফল* ষ ক 
£* বেদৈ রুপরি গরিতঃ কন্দুক- 
ম্যেব জাল” গোলস্যৈব* তদ- 
পি চকন* পৃষ্টজ* ব্যাসনিক্ব" ষ 
ডি ভল্তৎ ভবতি নিষত* গোল-: 
গর্ভে ঘনাখ্য" | উদাহরণ 1 | 
যদ্ধাস স্তরগৈ খিতঃ কিল ফলণ। 
ক্ষেত্রে সমে তত্র কি* ব্যাসঃ। 
সপ্তমিতশ্চ যস্য সুমতে গোল-। 
স্য তস্যাপি কিৎ। পুষ্ঠে কন্দুক-। 
জালসম্নিভকল” গোলন্য তস্যা- 
পি কি" মধ্যে আহি ঘন" ফলঞ্চ ? 
বিমলা* চেঘ্বেস্ি লীলাবতী 0) 

বন্তক্ষেত্রফলদর্শনায 

২১ 

ব্যামঃ ৭! পরিধিঃ ১২৩৯ 
» ২৫০ 

৩৮ 
ম্ষেতকল* ২৪২৩ 

৫০০০ 

ক্ষেত্র 

গোলপু্ঠফ লদর্শনাষ 

১৫৩ 
বাশসঃ৭1 গোলপুষ্ঠকল*1 ১১৭৩ 

১২৫০ 

গোলাস্তর্গতষনফলদর্শনাষ 

ব্যাসঃ ৭! গোলস্যান্তগত" খ্ব- 
নফল ১৭৯ 

২৪৮৭ 
২৫০০ 

অথ প্রকারাস্তরেণ তৎ্ফলা: 

 ন্যনে করণসুত্র" সার্ঘবৃত্ত” | 
| ব্যাসস্য বগে ভনবাগ্সিনিগ্রে সূ- 

. ক্ম*ণ ফল” পঞ্চমহমভক্ঞ 

ভ্রাহতে শক্রুহাতে হখ বা রা 

স্ুল*ফল* তদ্যবহারযোগ্য* ॥ 
ঘনীরুত ব্যামদল* নিজৈকবি"" 
শা*শযুয্লোলঘন* ফল*স্যাৎ | 



শ৩৩১ 
ক্ষেত্র 

ব্যাস ৭1 অন্য বর্গে ৪৯ 
ত নবাগ্রি মিছে পঞ্চসহস্ভক্তে ] 

৩৮ 
২২৩৪, 
(0০০% 

অথবা ব্যাসস্য বর্গে ৪৯1 রু- | 

জরাহতে ৫৩৯) 

তদেব গুম ফল, 

৩৮ 

শৃত্রহতত লব্ধ” স্কুল" কল” 5. 

ঘনীরুতব্যাসদল' ৬ 
সি 

নিউজৈকবি্শ। শা শযঞ্রেলস্য ঘন-: 

কল" স্কুল ২৯ 
4। 
হু ্ 

_ টা াস্পীিশিীপি সা্পী পিপাসা পাপী পাপী 

- সি জাম্প শিপসস্পাশা-তীটি টি শি সটাসপপ্পী? পা পাপী 

ও পৃ টিন! 
দ্ধ "৭ গা 
চা 1৪ শরজীবানষনাষ 

স্ধ ] শরৎ এ 

যাত এ বাস বুনো দ।'লতঃ | 
শরঃ স্যাৎ। ব্যাস, চেরোন।তে রং. 

সণগুণান্চ মূল" দিন ভ ভ- 

| 
ৃ 
. 

সপ 

টি ৮ 

তে 5৭ 

রি ০০ 

নে 

তি ০৬ বতহ জীবা॥ জীব দ্ববর্গে শর. 
ভক্ষুনূক্তে ব্যাস গরব্দান্ত 

বে ॥ উদ্াহ্রখ। দন বিস্ুতি . 
বৃত্তান্তবর্ত জ্য যখিত। নখে || 
তত্রেষ* বদ বাণাজ্জ্য।* জ্যাবাথা-। 
ভ্যাঞ্চ বিস্তৃতি”॥ 

শা 

এ 

ব্যাস: ১০ পে ৬. যোগঃ 

১৬। অন্তর" ৪1 য।তঃ ৬৪1 

রি ৮। এতদনে। ব্যাপঃ ২ 

৷ দলিতঃ ১। জাতঃ শরঃ ১7 

ব্যাসাৎ ১০1 শ্তরানাৎ্ ৯ ॥ 
শর ১ 5 ন১.) এ 

৩। দ্বিনি্ন" জাতা বা 
এব শু ।ভাভ্য।” জাযাবাণাভায।ৎ 

ব্যাদানঘন* যথা ভীবা ৩! 
৩। বণ ৯ শর ১1 ভি 
শর ১) যক্তে জাতো ব্যাং 
হও ৩০] 

অথবৃন্তান্ত স্যসা'দ নবাসান্ 
হেএরাণ* ভজমানানধনাষ ক- 

রণচত? নু এয | ভরি পি 

তি  বাণাব্ট- 

মুগউিভি:৮৪৮৫৩ ।বেদাঠ়ি বাণ 

নভ শ্চ) 

খ'শ্ৈশ ৭৫৩6খং ভাভ রটনঃ 

৬০০০০ ভ্রুশা৩, 11 বাদ্বে নথ 

বণৈশ্চ ৫১৫৫ দ্বিদ্বি নন্দ্ষু 
সাগরৈঃ ৪২২। ক রাশ দশ 
বেদেশ্চ ৪১০৩১ বৃত্তব্যাদে মঘ।- 



৭৩০২, 
কষে ক্ষেত্র 

হতে | খখ খাভার্ক ১২০০০ স” || ব্যাসঃ২০০০ ভরি বাণাষ্ট বুগফ্ট্তি 
তক্তে লভ্যস্তে ক্রমশে। ভূঁজী21) ৮৪৮৫৩ গুঁণতঃ ১৬৯৭০৬০০০ | 

বৃত্ত স্ত স্তযসূপূর্বাণা” নবান্যন্ত" । খ খ খাভ্াকৈ৯২০০০। ভর্তে ল- 
পৃথক্ পৃথক্॥ উদ্বাহরণ”। সহ- ১৪১৪ 
সুদ্বিতযব্যাস' যদ্ৃত্ত” তস্য মধ্য- ূ 
তঃ1 সমত্র্যসাদিকান।” যে ভু 

দ্ধ” চতুর ভূজমান*_১" 
২৬০ 

( বৃভাস্তঃ পঞ্চভুজে ভূজমানা- জান বধ গুথক্ পৃথক! 1 | ময়না ঠজে টু ন্] 

অথ বৃদ্ভ'স্ত সি ধভুজে ভুজনা- | 

ল।নবনায 

ব্যাসঃ ২০০০ খ খাভুভু রসৈঃ 

) ২৪০০০ 7 গুণিতঃ ৮০০ ০9০০৩ 7 



2৩০৩ 
ক্ষেত্র 

থ খ খাভুর্কৈ ১২০০০০। ভক্তে ল: 
ঃ ষডমে ভূজমান* ১০০০ | 
গস ৪ আপ্তভুজে ভজমানা, 

রর পয 

ব্যাং ২০০০ বাণেযু নখ বাণৈঃ | 
৫২০৫৫ 7 গুণিতঃ ১০৪১১০০০০ 
থখ খ [ভাকৈ *২৩০০০ 1] ভি ভ্ত তল 

৮১৭ 
” ঘপ্তাহে ভজমান”! ৭ 

ন্তান্ত ন্ত রত চজা তজনানান 

ব্যাসঃ ২০০০1 দ্বাঘ ন্ 
|] গরৈ 2৫৯২২, 

৯১৮৪৪০০০ খখখা ভা [ফ১২৩০০০ র 

1৬৫. 
ভাঁক্তে লব্ধ মব্টাঙ্সে ভূজনান” ১১ । 

৩৪ 

মে 

বৃত্তান্ত ন্বভূজে ভূজমাশান- 

বনাষ 

ন্যাসঃ 

ব্যাস ২০০০1 কুরাম মদ্রশ বেটে 
১০৩১ ছুঁিতঃ ৮২৩ ৬২০০৪ 1 
থখখাভার্কৈ ১২০০০ | ভক্ত 

২৬৬৮৩ 

লগ্ধ" নবাঁসে ভুজমানত. ১১ 
২৩ 

এব মিষ্উব্যা ৮৮ 
জার সিদ্ধাও *₹শতি তাজ্ত খেলে 

জপতে) বন্ষ্যে | 

আথ স্ুলজ্ীবাজ্ঞানাথ* লধু 
জিযয। করণসুত্রণ বৃত্ত"  চাগো- 
ননিপ্রপরিধিঃ প্রথমান্যঃ স্যাৎ, 
গঞ্চাহতঃ গরিধিবগ চতুর্থ ভাগই 
'আদ্যোনিতেন খলু তেন ভজে- 
চচত্ুর্মব্যাসাহত* প্রথম মাণ্ত মি- 
হজ্যকা নস্যাৎ 1| উদাহরণ” ॥ অ- 
উদশা-শেনবৃভেও সমান মে- 

কাদিনিষ্বেন চ যত্র চাগণ ! 
গৃথক্ পৃথক তত্র বদাশু জীবা* 
খর্কৈ মিতৎ ব্যাসদলঞ্চ ঘত্র | 



28৩৪৪ 
নর 

ব্যামঃ ২৪০ 1 অত্র কিলাঙ্কলাথ- 

বাষ বি"শছেঃ সার্ধ।কশতা-শ- 

নিলেতঃ স্ক্মপরিধিং ৭৫৪ | 

অস্যাফ্টাদশাশহ 5৯) অত্র] 

গ্হ্কলাঘবায ছয়ে! রষ্টাদশ। 

শযতো গৃইতঃ 
পথগেকাদি গুনতেন তুল্যে ধ 

নি কল্পতে জ্য,ঃ সাধ্য, ৪) 

অথবাত্র মখ্থ* পরিধে রষ্টা 

দশাশশেন পরিধি* ধন্ণষি চীগ-। 

বর্তা জ্যাঃ সাধা। স্তথাগি ত। এব 
ভবস্তি ৮, রি 

অপবর্তিতে ন্যাম? | পারধঃ 

৮] চাপানিচ ১1২ ৩1৪7 

৫1৩৬1৭1৮121 যখোতিিকি, 

রণেন লক্গ। জীব,8 £২.1৮২,। 

১২০1 ১৫৪1১৮৪৮২০৮ 1২২৬ । 

২৩৬) ২৪০। 
অথ চাগপানযনাষ করণমূত্র' 

বৃত্ত" ॥ ব্যাসান্ধিবাতযুতমৌর্ি 

। 
। 

ৃ 

অনেন পৃথক, 
| 

: 

ূ 

০2০৩১ সস পিসি টিলা বি ই ভি হত সস সপ 

শ্বেত 

কষা বিভক্তো জীবাতিথ্ পঞ্চগু- 
ণিতঃ পরিধেস্ত বর্গঃ ৷ লন্বোনি- 
তাঁৎ পরিধিবর্গ চতুর্থভাগাদা- 
প্তেপদে বৃতিদলা্ পতিতে ধ- 
নুঃ স্যাৎ |! উদ্দাহরণ*। বিহিতা 
ইহযেগুণাস্ততে।বদ তেযামধূনা। 
ধনুিতি” | যদি তেস্তি ধনূর্তণ- 
ক্রিষ। গণিতে গাঝিতিকাতিনৈ- 
গি117 
ন্যাসঃ ৪২1 ৮২) ১২৩7 ১৫৪ | 
১৮৪1২৩৮1২২৮ ই৩ ৬1 ২3৩ 
। স এবাপবর্থিত পরিধিঃ ১৮] 
জীবাত্বেণা?_২২ পঞ্চভিশ্চ ৫ | টু 

পরিগে ১৮ 1 বর্ণে ৩২৪1 

গুণিত£ ১০০:০ | ব্যাস। ২৪০! 

ন্দি ৪7) ঘাত ৯৬০1 যু মৌ- 

বিকযানযা ১০০২ ভুত লব্ষে! 

১৭ | হত্রান্ক লাঘবাৰ চত্র্বি” 
শতে ছাধিকমহসাশহতে গর 

হীততা হনেনেনিতাজ পরিধি) 

১৮ 7 বর্গ ৩২৪ ৮ ঢতর্বভ।, 
গা ৬৪1 পরে প্রান্তে ৮ ॥ 

। বৃতি ১৮1 দলা ৯) পাতি 

তে ১1 ভা।৩ৎ ধনুঃ এব* জী- 

তানি ধনৃপষি 1১ 1২৩1৪ 1 €& 

। ৬1৭1৮ ১৯1 এতানি পরি; 

বিশ্ব দশাশশেন গুধিতানিসু। 2) 



2.৩০%8 

রে 

ইতি ক্করাচাধ্যবিরচিতা- 
য।* রী ক্ষেত্রব্যবৃহ।- 

বঃ মাপ 21] 

ক্ষেত্রককটী. স্ত্রী বালকী। 

রাজনির্ঘন্টঃ 0 
ক্ষেত্রচির্ভিট। সী চিভিটাকৃক 

টী। ইতিরাজনর্ঘঃ 
ক্ষেত্রজঃ পু* স্বস্ত্রিষ। ঈন্যার 
জনিতঃ পুল তত্পরিষঃ 

সা ২1 ইতি 
আও 1 ক্র) তন্য পি 
ভাগিহ” যথ। | মনু? ও 
০ ডঃ 
7; ভগিলনো 1 দুশ। 
জে গোর 

নযোগোত 

শী 

ইতি 
সি 

পিং 

তে 

2 
তরু 

॥ ৫? 

রা 

মি 

গলে 

মাহ মনু । যদ্যেকরিক 
, ও দন লাস নৌ স্যাত। মৌরম কষেএ্র 

0 

তি রি রে হে 

ই এক্স্য। জাতে। 

রি থ ন্ য্ল্) বত সা শি! ডা. 

তঃ সত্য রিকথ" গৃ গৃক্তীযাজি। 
পা হন্যব।ভজে। ন গুডস 
দি । জীবনে যিদ ভ)থ2 1 

যদ্ধনৎ দত যৈতদ্বীজজ শদ্ধন, 

পি রি রে 
পরে চ 

“শভাগি-, 

ত শে৬্রঃ ) . 

ক প্র 

ছা 

০০. 
০২ রহ কি হা) 

এর তু (“ধারণ কমু গুলে এ! দেং 
সূতোৎ্পন্তি দরন্কম্যা 

প্রদীষতে।ই ত্যাদিঃদডে।রসে 
টা রে বন টড টা 

“ি € ৪১! ২] এ 

০২ 
০৯৬ শু টি 

সা 

₹১ 3 
০০৯০ 

২ গে 4 টি 
] । 

সি 
৯, 

প্র -্পো্ণ পপি 
রঙ্গে 

রি 

1 

এট স্ণ 67 রর € 5: স্পা 

২ 
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55 এ বারা ধদেবতও 

সর রব] শু ও 55 পা ॥ তজ্দ্তাঘঃ ৮ জাত * পু 
টন তি শন চা ৮ বশ পি) কপট 1 স্পা ৩ ই কষশ ৮ হতামরহ আ্রাণন 
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ক্ষেত্রপা 

ভবতীতি বা! ক্ষেত্রজ্ঞঃ। হমজন।: | 
দিতি ডঃ 1 ইতি ভরতঃ1 ত- ূ 
স্যপর্ষ্যাযানস্তর়* ॥ সুখীজঃ ৪ | 
পুরুষঃ ৫ অন্তর্বামী ৬ ঈশ্বরঃ৭ 
পুদ্গালঃ৮ পরসণ্ড্ঞকঃ ঃ৯1 ইতি! 
শহ্দরত্রাবশী 11 গ্রধান* ১০ 11 

ইতি জটা [ধর 11 11 বটুক 

ভৈরবঃ 1 যথা ক্ষেত্র্তঃ ক্ষত্- 
যে।বিরাট। ইতি তস্য স্তোত্র" 
1 ছেকঃ! ইতি মেদ্িনী॥ বি 
দদ্ধিঃ )1 কষকঃ ইতি শকরড়া- 
চি ্ শে মিনা থভ্ি।। 

এশা শী পিস পিপিপি 

টিন ক পাতা 

- এ পিপলস 

টির 

মত্রপ্তী ভ্রী ক্ষমবিশেষত।। 
হি বীজ ৃ শস্িতি 

ডি ৫2 ন্জ। গর ৪১ হড 
| 

দ্যকত 11 
] 

মা 

ক্ষ হী স্রী শ্েতকণ্টকারী । 
ইতি রাজনির্ধ-্টঃ ৃ 

হেত্রপালঃ গুণ দ্রেবতাবিশে- 
যঃ। ভন্ডেদাযথা। ভেদ একো 
নপঞ্চাশৎ ক্ষেন্রপালস্য কীর্ডি- | 
ত1ঃ1মাতৃকাবীজভেদেন সস্তি- র 

ম। নাঅভেদতঃ 11 অজর শ্চাপ, র 

কিস ইক্স্তুভি স্ত শুত2পরুড় 1 

উডাঢার স্চোক্তসণ্ড উদ্মাদ 

খাযিস্তুদনঃ |] | ধমৃক্তেো টার 

শশ্চ ঈ৯গক শচৈকদ' কঃ 11 

ধরাবত শ্টৌমবনধু রেষধীশ: শু টিটি ললিতা 

ক্ষেএ্রপা 

স্তথৈব চ1! অঞ্জন শ্চান্ত্রবারশ্চ 
কবলঃ খরুখানলঃ | গাযুখ্য 
শ্চৈব ঘণ্টাদে ত্ানশ্চ চগ্বাস্- 
পঃ11 ছটাটোপো জটালাখ্ো 
বঙ্গীবশ্চ ঞ্ডশ্চরঃ | টক্কপাণি 
স্তথা চান্য ষ্ঠানবন্ধুশ্চ ডামরঃ ॥ 
ঢক্যারবো। গবাণশ্চ তডিদ্হ 
স্বিরস্তথা।দস্তর়ো ধন্দ শ্চান্যো 
নত্তিজ্তান্তঃ প্রচগ্ডকঃ1| ফট্কা- 
রে বীরসণঘশ্ ূঙ্গাখ্ে মেঘ- 

 ভালরঃ। যুগ স্ভে রৌহাব শ্চা- 
থ লহ্বোষ্ঠো বসব স্তথা ॥ শুকন- 
ন্দঃ যডালাখ্যঃ সুনাম হক্রক 
স্তথা 1 এতে তেদ,ঃ সমাখ্যাত! 
নাতৃকাক্ষরযোনিক)211ঞ% 1] ক্ষে- 

। অপালকথনপ্রযোজন* যথা 1 
নামগদ্যক্্য বর্ণন।ত যো বণ 
দাভৃকান্ভরে। দৃশ্যতে থমণত- 

| অ্রতত্রাঘণ ক্ষেত্রপালকঃ ॥ তত্র 
তত্র বিশিক্টাত্া ভেটৈ রেতৈ ব্য- 
বস্তিতঃ। ভতো বিশিফ্টো যষ্ট- 
ব্যঃ ক্ষেত্রপালস্ত সর্বত 11 ক্ষেত্র- 
গাল মসপৃজ্য বঃ কর্ম কূরুতে ক. 
চিৎ) তস্য কম্মকল* হস্তি ক্ষেত্র- 
পালো ন সশযঃ1ইতি একোন- 
পঞ্চ শৎ ক্ষেত্রপালকথন"! ইতি 
ক্ষএেগলঅক্রণে গ্রযোগম্ত্রঃ 



৭৩০৭ 
ক্ষেত্রগ। 

|| %% 1 অথ ম্সেত্রপালমন্ত্রাঃ। ম-. 
অআদেবপ্রকাশিনা” 1 ক্ষ মিতি 
বীজ দি ক্ষেত্রপালাযেত্যপেত ন 
মোস্তঃ 1 অধ” প্রথবাদি 3 ম 

স্ত্রঃ। তথা | বর্ণান্তমৌ বিন্দুষু- 
ক্ুণক্ষেত্রপালায হৃমনুঃ! তা রা. 

 দ্ব্যো বসুবর্ণে। হয ক্ষেত্রপালস্য 
ঈরিতঃ | অস্য পুজা গ্রাত- 
ত্যার্দ প্রাণাযামাস্ত" বিধায ধ 
শ্মাদি পীঠ" বিন্যপ্য খধ্যাদি- 
নাস” কৃ্ষযাণ্ড ; অন্য ব্রল্দা খা. 
যির্গাযত্রীচ্ছন্দঃ ক্ষেত্রপালো। দে- 
বতা। দে ধীজ* আযেতিশক্তিঃ 
যড্দীর্ধভাজা ধীজেনাঙন্যাসঃ 

| ততো ধ্যান” । ভাজঙ্টআ্রজট।. 
ধর" 'ত্রিনযন" শীলাঞ্জনাড্িপ্র 
ভণ দোর্দগুান গ্1 পাল ম 
রুণ স্শরন্ধবস্ত্রো জুল” ঘণ্ট। থে 

খল ঘর্ধরধ্থনি মিলজব্ঙ্ক'র ভী, 
ম* বিভূ" বন্দে সহিত সর্প ক 
গলধর* শ্রীক্ষেত্রপাল"সদা 1! 
এব” ধ্যাত্বা মাননৈ সম্পুজ।, 
ধব্স্থাপনণ কৃত্বা ধঙ্মাদি করিত 
পীঠপৃজ।* বিধাষ শুন ধ্যাত 
বাহনাদি গঞ্চগ্ষ্পাঞ্জলিদান 

পর্য্যন্ত বিধ যাবরণপজ মা 
রভেৎ্। অঙ্গৈঃ প্রথম মাবণ”]; 

ক 

০ সিল অল 

০৭ পপি পাটিটিটি তা নট তিশি তি শা 

| 
| 

ৃ 

; 
. 

| 

[ 

| 

| রী 
রা 
র 

ছেত্রপা 

অনলাক্ষাগ্রিকেশ করাল ঘণ্টা" 
রব মহাক্রোধ শিশ্তাশন পিং 

হগলাক্গোর্দুকেশৈ বষ্টভি ছিতী- 
ঘণ। ইঞ্জানিভি স্তুতীষণ। বজ।- 
দিভি শ্চভূর্থ* ।ততে। ধ্প [দিবি- 
সঙ্জনাস্ত * বন্ধ সমাপযেৎ। | 
অস্য পুরশ্চরণ” লক্ষজপঃ ! সা- 

. জ্যেন চকুণা দশাশ্শছোমহ | ত- 
থ। চ নিবন্ধে! লক্ষ মেক” জপে- 

বক্র জুহ্যাভদ্বশীশ্শতঃ 1 চরূ- 
পা ঘৃতনিক্তেন ততঃ ক্ষেত্রেশ ম 
চষে ॥ অন্ত্রদেবপ্রকাশিকা- 
যান্ত প্রণবরহিতে। হয” মন্ত্র 1 
অন্য পুরশ্চরণ মযুতসণ্খ্যজপঃ 
1 ৬৫ | অখাস্য বলিবিধান্, 
॥ রাত্রৌ গৃহাক্নে স্থ্ডিল 
ফন্ব। তত্র দেব সপরি- 
বায়" ফ'পুজ্য দেবস্য হস্তে 
বলিমন্ত্রেণ ভ্রিবার” বলি” দত্া 
সপরিবারগণেজ্যং শ্বস্বনীমভি 
লে দদ্যাৎ, 1 বলিমস্জস্ত। এ- 

হোহি বিদুষি সুরু সুরু ভূঞ্জষ ভূ. 
পয ত্য তঙ্জয বিপদ বিং 

শ্পদ মহাতৈরব ক্ষেত্রপাল ব- 
লি”গৃহ্ন গৃত্ স্বাহ।। তথা চ নি- 
বন্ধে । পূর্ধ মেহিষ" পশ্চা্ বি- 
দৃষি স্যা* সুরুদ্ধষণ | ভুপ্যা্ধ 
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ক্ষেত্রাজী 
তয* ভূষ স্তজ্জর্যদ্বিতয* পু. 

£ 0 ততে। বিস্নপদদ্বন্দ্ৎ ম- 

হাভৈরব তৎপর“ 1 ক্ষেত্র 

পাল বলি? গুরুদ্বষ” পাবক- 
সুন্দরী || যদ্ধ। £ এহোহি তৃরু 

ভরু তরু সুরু জস্ত জন্ত হন 

হন বিব্ল" বিনাশষ বিনাশষ ম 
হ[বলিতক্ষেত্রগাল গৃহ গ্্ ্বা 

হ।1ইতি মন্্ঃ। এষ বলিবিধিঃ 
সর্বগ্রহনিবারকো বিজষ শু 

রে ভবতি। বল যপি সৌপ 

দণ্শবৃহৎ্পিণ্ডেন দ্য) ক 

লত্ত । বলিদানেন সন্ত ্ষ্টঃ ক্ষে 

পালঃ প্রধচ্ছতি। কপি মে. 

রা গা তেজ প পষ্ি যম্বৃঃ 

শ্রিষঃ)। ইতি তন্মার || 
টার রি বালকীকক্টী। 
ইতি রাজনি্বণ্টত |, ক্ষেত্রজী- 
তে নর 

ক্ষেত্রস্তবই পৃ চ্ধামুপঃ। ভি, 
ও1ন-পঃ! ইতি রাজনির্ধপ্টঃ | 
ভূমিজেত্রি ॥ 

ন্ষেত্রসত্ততঃ প্রৎ কৃন্দরঃ1 ইতি 

রাজনির্ধন্ঃ ॥ ক্ষেত্রোন্তবে 
ত্রি।! 

ক্ষেত্রাজীবঃ ত্রি কর্ষকঃ। ইত্য- 
মর & 

পাপী পপ ৮ ০৮ ৮ কাশী পাশা ীিপীপিশিস্পান্পশী 

শপ শীাাশি তা িিশপীপাশীতীতি 

সপ ৮ শসশীীপিশীশী পপি শিীি্ীশিী 

রত স্পেল পাশা শাপপিস্প লাশটি নি 

৭ ক্ষেত্রিয 

| ক্ষেত্রাধিদেবতা! 

7 ্াশিসপাপিপস্পীপপীপপী 

রা. 

ক্ষেত্রিষ 

স্ত্রী তীর্ঘাধি- 
পদেবভা। যথা ॥ দেব” গুরু 

গুরুস্থান" লে" ক্ষেত ধিনেব- 
ভা”। মিদ্ধ* সিদ্বাধিকারাপ্ 
শরীপূর্বৎ সমুদীরযে্ 1 ইতি 
স"ক্কারতন্ে পরযোগমা রঃ) 

(ম্মেব্াধিপঃ খু” মেযাদিবাদশ" 
রান্দীন। মধিগতিগ্রহণণঃ | যথা! 
) কৃজ গুত্র বুধেহ ক সৌম্য 

গুক্রাবনীভুবা*। শরীবার্কিত। 
দুজেজযান।, ছেত্রাণি স্যর 
জাদষ্ঃ) ইতি জ্যোতিস্তব্ 

চি হারাতা হা ৪ উজ জি টি 

। ক্ষেত্রীনলকী শ্রী ভূম্যানলকী। 
ইতি শব্দনাল| 1) 

ন্েএিকঃ পু” ক্ষেত্রস্বামী  য- 
থা! শববাতাহতৎ বীক্ত" বস্য 

ক্ষেত্রে প্ররোহতি | ক্ষেত্রক- 

সোব তদ্দীজ“ন ৰপ্তা কল 
তি? এষ ধর্সে। গবাশ্বম্য 

দাস্যটুজাবিকস্য চ। বিহঙ্গ 
মহিযাণাঞ্চ বিজ্ঞেষঃ প্রনৰৎ 
প্রতি 1 ইতি মনুষচন* 1 ত- 
ত্র দাসীপদ্*ণ পরোঢাপর” ত 
স্য। মনন জাতে। দাীভ্ 

নন বীজভর্ভুঃ। ইত্যাদ্বাহতত্ব | 
কলা ক্ষেত্র জতূখ* ॥ 

সর্ভ- 



৭৩০১. 
ক্ষেপক ক্ষেম 

পরদেহচিকিত্সা॥ ইতি মে-1 ধাতে।ঃ কর্তরি ণক প্রশ্যাষেন 
দিনী।। * | নিষ্পম্নঃ | ইতি ব্যাব রণ” 0 

ক্ষেত্রিহঃ গৃ* অসাধ্যরোগঃ 0) ক্ষেপণ* ক্রী প্রেরণ” | তঙ্প, 
পরদাররতঃ! ইতি মেদিনী। 1 ধা্্যাষঃ | ক্ষিপা ২ 1 ইত্যমরঃ || 

ক্ষেত্র ভ্রি ক্ষেত্রবিশিষঃ ক 1 যাগন*। যথা । বিধব! যৌবন, 
বীবলঃ:। যথা | কুটুত্বী কর্ব) স্থাচ নারী ভবতি কর্কশ।। আ. 
কঃ ক্ষেত্রী হলী কাক কার্ষি- ুষঃ ক্ষেপণার্ঘন্ত দাতবা" স্ত্রী 
কৌ ইতি হেমচত্দ্রঃ | পু 01 ধন” সদ।11 ইতি বিবাদচিত্ত।- 
পরগবাদিন। শস্যবিনাশে ত্ | মনিধৃতহারীতবচন* ॥ 
প্রাপ্তি থা ॥ যাবৎ্শস্য” বি- | ক্ষেপপিঃ ৯ নৌকাদ্ডঃ। ডা- 
নশ্যেত্ু ক্ষেত্রী ভাব ফল" ল-। ক্ষেপণী $ড্ ইতিভাষা  ইত্য, 
ভে) পাল স্তাডোথ গোস্বা-! মর ॥ জালভেদঃ | ইতি মে- 
নী পূর্বোক্ত“ দণ্ড মতি | ইতি! দিনী,। 
যাজ্বন্ধ্যবচলে গব। রান ক্ষেপিমা পু অতিশযক্ষেপঃ 1 
পযাবশস্য* বিনশাতি তাব- | ক্ষিপশব্দাদিমন্প্রত্যযেন নি- 
দেব পালকান, প্রাপ্তব্যৎ পাল- | স্পন্নঃ । ইতি ব্যাকরণ* ॥ 
কাশক্তৌ পলক স্তাড্যই গো ক্ষেপিতঃ তরি অতিশীঘ্ঃ । 
স্বামী পূর্বে,ক্ত* দণ্ডাদিক* অ. ক্ষিপ্রতরঃ) ইত্যমরঃ 
হতি। ইতি প্রাষাশ্ভ্ততত্্ণ।। ক্ষেদীযান ত্র অতিশযক্ষিপ্রঃ 

ক্ষেত্েক্সঃ পু যাঁবনালঃ। ইতি, 1 ক্ষিপ্রশব্দাৎ ঈষসূন প্রত্যযে 
রাজনির্ঘন্টঃ 11 | ননিষ্পন্নঃ। ইতি দিছ্ধ। স্তকৌ- 

ক্ষেগঃ পুত নিন্দা] বিক্ষেগঃ 1] মুদী 
লেপন্ 2. গর্ত | প্রেরণ 11 ক্ষেপ্ত। ত্রি ক্ষেপণকর্ত। | ক্ষি- 
ইতি নেদ্দেনী | কিলম্বঃ) হে ূ গধাতে৪ তৃচ গরতাষেন নিষ্প- 
লা] লঙ্ঘন" ইতি হে মচ্ই। মহ) ইতি দিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ 
1 গুচ্ছ ৷ ইতি ব্রিকাগুশেষঃ)] ক্ষেম£ পুণক্রী কৃশল*।। তদ্বতি 

ক্ষেপকঃ ত্রি ০৮৮৭ পর 
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রর 
ক্ষেমবান্ ভরি মহ্রলযৃক্তঃ। কষে 1 দুদীত। 
ম শব্দাৎ বতুপ্ প্রতাষেন নি | ্ষরেদী স্ত্রী পরমাণ। ইত 
স্পগ্নঃ: ইতি লিদ্ধা স্কৌনুনী | ভেমচক্্রঃ |) জীরলবদ্ষিনি স্ত্ি 

ক্ষেনা জ্্রী কাত্যাধনী 1 উতি ।ীরেবী ইতি 9 পাঠঃ 0 
সি ) রা যয।) | ক্ষোভও পুশ আলাম” ॥ গদ- 

নি পু 
০৭ ৯ ছি ধা ৫৭ “৫1 

/গি 
৩ 

| 
বন্ধনী! ইতি ভুরিপ্রযোগঃ 0 

কাম ফলত্র।ত 1 ২ ক্ষেপিঃ 1 পৃথিবী । ইনি শ- 
রা তুর দুর্ভাব ' ক্ষো্রী $ব্সরভ্রাবলী অঘরটীকা 

চ ! 
৬৫ সী উ ঘরবৃক্ষঃ | । ক্ষোদঃ পু” চূর্ণত ) ইত্যমরঃ 0 রং 
ই তশকচক্দকা 1 ক্ষেমকলা। ভু 11 গেষণণ। ইতি যেদিনী ] 

তি ॥ ক্ষোদিত” ক্লী চর্ঘণউতি শব 
হোন্য ভরি কষে নিম” কুশল? চন্দ্িকী 1 পোিতে তি! 

যোগ্য" | ক্ষেযন্শবন্দ।২ য্-। শেদিন| পুণ অতিশষগ্কতজভা ॥ 
প্রতাষেন নিচ্দ্ণ | ইতি সি 1 ক্ষত্রশন্দাদিঘনগ্রভাযে ক্ষোদা- 
দ্াভুবে সুদী ! দেশেন নিষ্পনলূঃ ॥ ইতি কা- 
০ ক্ষষে 1 ইতি কবিকপ্পদ্র 

নঃ]! ক্ষাদিঃ | ক্ষযতি ॥ ইতি ।ক্ষোদিষ্ঠঃ ত্রি অভিশষক্ষদ্রঃ 1 
দগদাসঃ ু ১ম? | 

শ্ষৈত্র ক্রী ক্ষেত্রসসূতঃ | তত ক্ষোটিযান্ ভরি. অভিঙ্দঃ। 
পর্ধযাঘঃ। কৈদারিকণ২ কৈদ, 
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বারট"৫।ইতি শবযন্রাবলী), আুদী 
ক্ষৈত্রভ ) ব্লী ক্ষেত্রতস্যভাবছ ক্ষেত শু” সো ভব”। স্গলনত 
কতক) | শেন ভ্ঞশব।ৎ অনু! | ভুভবদতা হলপ্রচ্যযেন 

গুতাযেন যএঞঃ গপভাষেন চ. নিলনঃ। টিডজাঞ্চজ্য যথা । 
নিষ্পন্ন ॥ ইতি সিদ্বন্তবৌ-" গুক্োজগীডে ভডাখন্য গরী- 



৭৩১২ 
ক্ষোভক 

বাহঃগ্রতিক্রিফা। শোকক্ষো- 
ভে তু হৃদয* প্রলাপৈ রবধা 
ধ্যতে॥ ইতি ভবভূতিহিতো। । 
তরচরিত্র'॥ পরীবাহঃ সেতু 
ভেদঃ। শোকক্ষোভে শোকা 
হীন চিত্তচাঞ্চল্যে ! প্রলাগৈঃ 
রোদনানিভি রিত্যর্থঃ) অপি | 
চ। ভুকু। গীত্বা চরেত পূজা" 
জপ" দেব্য।১ সমাহিতঃ। সাধ. 
কে ক্ষেত মাপ: মম ক্ষোভ" 
প্রজাবতে ॥ তক্মাভক্তু। চপী! 

ত্বাচ 'অক্ষবধো! যজন” চরে্।। ৰ 

ইতি শাক্তানন্দতরকিণীধৃভ- 
তশ্র” 0 

ক্ষোতকঃ পু* কামাখ্যাস্থগর্বতবি- 

ক্ষোভিতঃ ত্র 

ক্ষোম* রী 

্ 

ক্ষোড 

জনকে ব্রি 
ক্ষেভযুক্কঃ ! 

সঞ্চালিতঃ | ষথা। পাদাক্রা- 
্ত্যা নতভূব* কিরীটেোলি- 
খিতাস্বর।” 1 ক্ষোভিতাশেষ- 
পাতাল" ধনুর্জানিঃস্বনেন 
তা*]! ইতি মাকগডেষে দেবী- 
মাহাজসযণ 1 

দুকুল* | ইত্যস- 
রি ক্ষন" ইতি চ পাঠঃ]। 
ক্ষামঃ পু* ক্লী অউঃ। ইভ্য- 
৮৮ ভরতঃ॥ ক্ষৌমো- 

ইপি পাঠঃ1। 
ক্ষোমকঃ পু* গণহামকঃ। ইতি 
জটাধরঃ1 

শেষঃ। যথা। দুজ্জরা খাস্য পূর্ব রা স্্রী পৃথিবী | ইত্য- 
সয। পুর" নাম বরায়নণ ॥ তদ্- 

ক্ষণে মৃহাশৈলঃ ক্ষোভকো। 

নাম নামতঃ || তস্মিন গিরৌ 
নিলপঠে বন্তে দেবী ব্যবস্থি- 
ত1। গঞ্চপুষ্করিণী নানা ? 
যোনি কপিণী || একত্র গঞ্চ, 
তি দুর্গ। যৌনিভিঃ গঞ্চবন্ত- 
ক"।স্থিতা রমধিতু* তত্র নিত্য 

ক্ষৌদী মরঃ |) অম্যা | ব্যুৎ্পত্তি 

যথা ! ইজা! চ যাগ, খারা- 
চ্চ ক্ষেণী ক্ষী41 লষে চ যা। 
মহালযে ক্ষষণ্যাতি ক্ষিতি স্তেন 
গ্রকীর্তিতা।! ইতি ত্রহ্মবৈবর্তে 
প্রক্কতিখণ্ডেণ অগ্যাযঃ ॥ 

ফেপীপ্রচীরঃ পু* সমুদ্রঃ। ইতি 
জট (ধর*॥। 

মেব হিমাড্রিজ॥ ইতি কালি-1ক্ষে,দ্র ক্রী মধ । ইত্য রঃ | 
কাপুরাণে কামাখ্যাৰপনি্ণ- 
যে৮১ অধ্যায়ঃ ক] ক্ষোভ 

জল" । ইতিমেদিনী | পিঙ্গ, 

লবর্ণফুদ্রদক্ষিকা ক্লুতকপিলবর্ণ 
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ক্ষৌদ্রমে ক্ষৌম 

মধু! অন্য গু৭াঃ। অতিশীভল-! ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ অস্য চি 
বং লবুহণ। ব্েদনাশিত্ব"। ঘু-. কিঙ্স। | প্রমেহশবে দ্রষ্টব্যা 1) 
তযুক্তে দ্রঞ্চেদিবতুল্যত্ব্ লেৌদ্রেয কী শিক্থকণ।ইতি 
ইতি রাজবলভঃ]) অপিচ | রাজনির্ধঘন্টঃ1| ক্ষে,দ্রসম্বন্ধিনি 
মাঞ্ষিকীঃ কপিল ২ সুক্মাঃ ক্ষ-। ত্রি।। 
দ্রাখ্যা স্তৎরুত" মধ্ ॥ ঘুনিভিঃ ক্ষে কন” ত্রি ক্ষমাযা বিকারঃ 11 
ক্ষৌডর 'মতক্ত" ত্বরণ, কপি- | স্িফা* ক্ষৌমীকন্থ। ইত্যাদি 
ল*ভবেৎ।! গুণৈ মক্িকবঙ্চ। ইত্যমরটাকায।” ভরতঃা। 
ক্ষৌদ্রৎ বিশেষানে হনাশন* | ক্ষে ম5 পু ক্রী অউ্টালকহ] ত৯- 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ]। | পর্যযা রী । অক্রঃ ২। ইত্যমরঃ11 

ক্ষেংদ্রঃ পু* চল্পকবৃঙ্ষঃ | ইতি দ্ধে হম্ম্যাদিগৃহে | প্রাকারাগ্র- 
শব্দচক্দ্িক ্ | ক্বিতরণগতে ইতি কেটিলাঃ | 

চ্টে্ক্য* ত্রি ক্ষুদ্র”। ক্ষদ্রকশ | : অট্রেতিখ্যাতে গুভবিশেষে ই- 
বাত এই) টপ্রত্যযেন নিষ্পন্ন") তি কোন্কটঃ 1 প্রাকারমগ্ডপ: 
ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী | ূ স্যোপরি শালাষা মিতি কেডিও 

ক্ষোডরজ" ক্লী শিকথক" । ইতি. ৷ হন্ম্যাদিবাতকুটিকাযা মিতি 
রাজনির্ধন্টঃ |) মধুজাতম' করে! রি মগুপোপরি হর্শাপৃ- 

রি ্ ষ্টে ইতি কেচিত 1 প্রাকারুধা; 
কেরধাত £ পুত মা কিকৃণ। ইতি রণার্থে। হভ্যন্তরে ক্ষেনাখেং 

ক্ষেদ্রপ্রিঘঃ পু" জলমযকবৃশঃ তউঃ | তট্ট ও হিউতদ বৃথে 

€ কদ্রমেহঃ পু প্রমেহরোগ- 

॥ (1 

রাজনির্ঘন্: 1 | হট্রঃাইতিভট্টঃ। অউ্যাতে হতো! 
1 । 

ইতি রাজনির্ধন্টই ॥ মধপ্রি 

যেত্রি।। 

টি ৭] 

ৃঁ এ, 

ও ১ ষ্ নব 
৬) 

মং গুণ স্বার্থে কে কে । 
গটদকুলযে ২ ক্ষে মণ গুণ 
জভেদে কেম” বৃদ্ধিমদিতি 

বৃহবঃ | ক্ষৌম মরে দুকুলে 

০. শা শী শিশিশ শি স্পীশীপী ২ শী তত 

স্পা ৮7 ৮১ পিসি শট 

্পপীপশ শেপ 

বিশেষঃ 1 ততক্ষণ যথা ক 
যায” মধুর” বক্ষ জে দ্রমেভ 
বদেছুধঃ) কষাষ* কৰাযবর্ণৎ। স্পা পেশি ০ - শী শিট 

্ 

৬১৬ 



4৩১৪ 
ক্ষোক ক্ষৌর 

স্যাদূতগীবসনেগি চেতি বি-| দ্রব্য”! ইতি কেচিৎু॥। 
শবগ্রকাশে অতনীবসনেন লহ; ক্ষৌমী জ্রী অতমী! ইতি রব 
গাঠাদউ্রেপি ক্ষৌন মস্ত্যন্ব ; মালা॥ক্ষুমানির্িতকস্থ।! ইতি 
রবচ্চ। তত্র হি পরেষা* বৃদ্ধিবি-।: ক্ষৌমশব্দটীকাধা* ভরতঃ 1 
ধানাৎ। ইতি পুরবর্গে ভরত 

শি পাপেট শি পন সসপিথ 

স্পা 

|| % || অতসীবস্ত্র । ইতি; 
হেমচক্্রঃ | ক্ষনাষাঃ বিকারও । 
ক্ষৌম' বৃদ্ধ্যাদি বাচযলিজ | 

ত্য ক্ষেখী কক্েত্যাদি 1) 

ইতি নূবর্গে ভরতঃ |] & 11 গ-) 

উবন্দ্র“। তৎগর্যযাষঃ 1 দকুলণ । 
২1 ইত্যদরঃ 0 দ্ধ প্টবঙ্তো। ূ 
সৌত্রবঘাদধিকণ জেটি কো ৃ 

শা টুক্ষ শব্দে নীতি ন্ ডি, 

যত পুন রতমীবিকারবাচি প্র 

ক্ুত্যস্তরণ তদুদ্ধিষত দুকুল। 

থখ ক্ষোমা্ ক্যা থে প্রজ্ঞার । 
ত্বাদণ ক্ষৌমঞ্চেতি কেচিৎ্ 11 

দুশোতি উপতাগয।'ত আরিক] 

ধ্রীম্মজননাদিভি নদীতে রিং 
লকি দৃক িস্িজাকজ 
৭ 12৫11 শখভা বন্ধ” । বথা ); | 

গ্লেটীম* দুকলে স্যাদটে পু" 
নপুণ্সকষে। রিহ | ক্কেমন্ত 

ূ শণজেপি স্যাদতসীজে নপু 
সক”| ইতি শবরত্বাবলী | | 

কটোঘকঃ পু” চোরনাযগন্ষ ॥ 

করোতি জে ওিবর্মা 

১: ক্ষৌর" জী ক্ষ্রকর্্ম। কামান 
ইতি ভাথা? তথ্পর্য্যাযঃ | মু- 
গুন*২ ভদ্রকরণ” ৩ বপন*৪ 
পরিবাপন?৫ | ইতি হেমচন্দ্রঃ] 
অস্যত৭ঃ। কেশ শ্াশ্রু নখাদী- 

না" কর্তন সম্প্রসাধনণ ম" 

প্রসাধন" পৰিত্রীকরণ মিতি ফা" 

বশ! ইতি রাজবল্লভঃ1ঞ্চা 
ভাদিন'যমে শ্োরকর্মাকরণে 

দ্লোষো যথা! ্রভানা মুপবাসা- 
না” ফাদীনা, সণ্যঘে। ন 

অশ্চিঃ ষ 
বকমাসূ॥ সচ তি্টতিকা ধুন- 
খাদীন % স্ন্দরি তদের দিন- 
মানাজণভড়ে'জী দগজাডিভঃ 
1 ইতি নী গরু তিখড 
২৭অধ্যায21ধ1নিতাকে রৰি- 

হিত রন দিবথা।রাজ- 
মার্ভওঃ।ন সানমাত্র গমনোৎ, 
সৃক তৃষিতানা মভ্যক্ত ভূক্ত রণ- 
কাল নিরাষনানা*1 সন্ধ্যা নি- 

শা] শনি ক্জাক দিনেষুরিক্তে 

ক্ষৌর" হ্তি" প্রতিপদ ন চা- 



২ ৩৩৫ 
করে 

পি বিষ্ট্যাণাঞ্)। প্রাচীমখঃ সৌ, 
ম্যমুখোপি ভুত্ব।কূর্ধ্যামরঃম্ষেৌর 
মনু কটন । উত্তরান্রিতয ষাম্য 
রোহিনী যৌড্র সর্প (পিতৃভেষুচা, 
গ্রিভে | শ্বাস্্কর্মম সকল" বিব- ূ  
গর্ভযেত প্রেতকার্য্য মপি বদ্ধিম। ূ 
মরঃ ॥ প্রেতকাধ্য* পতিতপ্রে ৰ 

র 
| 

শা পথ 

ভনট্প্রদানক দাসীঘটদানবিষ- 
ক" । অন্যুখা বক্ষ্যমীথবচন- 
বিরোধঃ স্যাৎ 1 চন্দ্রগুদ্ধি যদ! 
শাস্ততার বাশ্চ বিশেষতঃ) অ 
শ্মৌরিভেপি হর্তব্যৎ চন্দ্র চন্দ্র 
জযে। দিনে | মান” ক্ষেইরে হ 
ন্ত গুরুঃশুভ্র” শুক্রো ধন* রবিঃ | 
। আষূ রঙ্গারকো। হস্তি সর্থ”হস্তি | 
শনৈষ্টর ॥ প্র শ্রীপতিরন্বুমা- 
উঃ । আভ্ভষা নরপতে ছিজদ্মা ৷ 

।* দারকম্ম্ মৃতলুতকেষু চ। 

৪ ক্ষ যখদীক্ষদেফূপি ক্ষ 

র মিষ্ট মখিলেষ চোড়্যু। দেব 

কার্যে পিতশ্রাঞ্ধে রবে রণ্শগ- 

মিন | ্ রিকর্ম নকু্ধাতি জন্ম 
নাসে চ জন্মভে 1+%1! বৃদ্ধগার্গ72 | 

; কেশব মানর্তপুর* পাটলিপুক্র । 

পুরী মহিচ্ছত্রা' ৷ দ্রিতি মদদিতিগ্চ 
প্রত" ক্ষৌরবিধৌ ভবতি ক | 
ল্যাণ”।]ক্৯ 1) অত্র ক্রযো বরাহপু » 

ক্ষৌর 
রাণে। শ্বা্রবর্ম কারধিত্বা নখ 
চ্ছেদ মনন্তর"! ইতি জ্যোতিস্ত- 
তব"), অপিচ 1 গোভিনঃ। কেশ 
শ্বাশ্র লোম নখানি বাপযীত শি- 
খাবজ। ইতি গুদ্ধিতন্তু" 1 £ 0] 
অন্যচ্চ 1 রোহিণ্যাঞ্চ বিশা- 
খাযা* মৈত্রে চৈবোত্তরাসু 
চ 1 মঘাযা" ক্কত্তিকাযাঞ্ দ্বি- 
জৈঃ মেরি” বিবজ্জিত" | কুত্। 
তু মৈথুন" দের" যে দেবাণস্ত- 
পঁষ্ৎে পিভূন। রু! ধির" তড্ডবে- 
সো ষ" দাত। চ নরক” ব্রজেণড 
ইতি ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ" ৮ & 0 
নাপিতগৃহে ক্ষৌোরনিষেধো য- 
থা। স্বষ” মাল্যণ স্বযণ পুষ্পৎ স্ব- 
য” ঘৃষ্টগ্চ চন্দন" নাপিতস্য গৃ. 
হে ক্ষৌর" শত্রাদপি হরে, 
শ্রিষ" ॥ %্চ | রবৌ দুখ" সুখ* 
চত্দ্রে কূজে মৃত্যু বুধে ধন" মা- 
ন” হস্তি গুরো বারে শুক্তে শুক্র- 
্ষযেো। ভবেশ 1 শমৌ চ সর্ব- 
দোষ সু ক্ষের মত্র বিবজ্জ- 
যে ॥ ইতি কম্মলোচনৎ | 

|] ৬11 0 অথ প্রথমক্ষৌর- 
স্য চুডাকরণস্য বিহিতদিনাদ্ি 
৷ জ্যোতিষে | অধুগ্মান্দে ত- 
থা মাসি চুডা তৌম শনীতরে ! 

জ্াতিৎ 



ক্গৌর 

অকেন্দু কালগুদ্ধৌ চ জন্মমা-. 
সেন্দভেতরে | রিক্তা শী, 
যী প্রতিপদজ্রিতে সিতে |] 
দৃক্ষো হগি সামান্যতে! দোষ মা- | 
হ।যষ্ঠযষ্টমী পঞ্চদন্শী উভে গক্ষে 
চতর্দনী। অত্র মা্মহিত" প 
তৈলে মা'মে ভগে ্ুরে 1 
মেঘ সি“হ তুলা ককি বৃশ্চিকে- 
তর লগনকে । শা বণাদিত্রয স্বা- 
তী চিত্র |পুধ্যাশ্বি চনত্রভে 1, আ-. 

দিত ত্য রেবতী হস্ত। জ্যেষ্ঠ মূলে চু; 
চৌডক* ! পৌজ্কাস্থি পুষয বসু 
রামক বাসদের বৃদ্ধাক “চন্দ বর | 

দিতি চিত্রভেযু। বারেযু মোন | 

| 

পাপ”! 

পাশ শী শিসসেিীপশাসপীটীপি সস পিপসতীস পা পপি পলাশ 4 শিক হিপ হিপ সিসি | 
রা 
! 

বুধ বাকগতি ত গঁবাণা" ক্ষৌর”, 

করোতি ব্ুশল*খল যানবান।" | 
॥ ইতি বচনাৎ রোহিণ্যা মপি চ- | 
ডাকরণ" অন্রাপি তিথ্যঙ্গ। দিবি । 

দ্ধ মৃক্ষ“বিবজ্জযে্চ | ধের দ-. 
দিনা্গগা মিনি হরৌ সপ্ঠেনি-। 

র"শে রুবৌ ক্ষণে শীভরুচৌ 

রে যমযে ধারে নিশা সন্ধা ৰ 
1 ভুক্তে হভ্যক্ততনে। নি ] 

্ ত্বদদষে ইলক্করযুক্তে শিশে | 
ক্ষৌরাদ্রোগভয* বদন্তে জব-। 
ন। মৃত্যু তথান্যে জগ্ুঃ॥ রাজ- 

মার্ভণ্ডে | মান" হনে ক্র: ০শা্পাশিশনী। 

৩১১ 
ক্ষৌর 

মিহাযুষো হকঃ শনৈশ্চরঃ পঞ্চ 
ক্জ স্তথাফৌ ৷ আচার্য ভূগিন্দ 
বুধাঃ ক্রদেণ দু! দশৈকাদশ 
সপ্তু গঞ্চ 1 জীবাদিবারে 

। ক্র” প্রশস্ত 1 গ্ক 1 ভো- 
জরাজঃ 1 শিখিনম্িধানে চ 
চুডাকরণ" জপ্তঃ শুভ" যবন.ঃ 
৷ চৈত্রে মাসি দ্রিবাকরবারে 
উত্তরবর্সনি সাবস্তর | দিবা- 
করবা রবিনিষ্যোকে ত ত গর্গও ॥ 

জন্মর্্ে জন্মনাসে চ যুগ্ম মে 
চ বত্পরে ! ন কর্ষাণ প্র- 
থম" শ্ষেটর" বিশেষা চৈত্র পৌ- 
যযেঃ ॥ জোষ্টপুজ্র কন্/যোস্ত 
জোষ্ঠদশাহাভ্যন্তরে ঢ ডানিষে- 
থে। বিবাহপ্রকরণে উত্তঃ1 ইতি 

জ্যোতিস্তত্র, 11 প 0হ,পট 

| সোজব্রাজঃ 1 ফে। লযামাসে 
করন যাত্র।* কর্ণস্য দেধ করু- 
তে চ মোহাৎ্ ৷ নূন” রেগণ 
ধন প্ুন্ননাশ” প্রাসোতি মঢো 
বধবন্ধনানি 1 জাত দিন" দ. 
ষঘতে বশি্ঠ শ্চা্টো ৮ গর্গে। ব- 
বনে। দশাহ"। জনাথামাসৎ কি- 
ল ভা গুরিশচ ঢডেববাহে ্- 

| র কর্ণ: বেধে ॥ এভবিষম 

রাজমা ্ণ্ডে! উক্তানি প্রত 
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